
Utdrag av noen kritikker… 
 
Big Dipper 
 
Mange av våre kunder fikk seg en sjokkartet musikkoplevelse da Needlepoints nye plate 
Aimless Mary rullet over anlegget vårt i store deler av desember. Det er lenge siden vi 
har oppleved å pushe en plate med såpass universell appell for våre kunder. Denne plata 
er rett og slett helt vanvittig og det går gjetord om releasekonserten bandet gjorde på 
Cafe Mono i forbindelse med utgivelsen. 
 
Panorama.no  
 
Noen ganger blir man lamslått; slått i bakken av ren forfjamselse over hva man blir 
utsatt for. Nettopp dette skjedde meg for få dager siden. Jeg hadde fått meg med at 
Needlepoint hadde utgitt et album og at bandet besto av folk som jeg har flere skiver av. 
Men, av en eller annen grunn skjedde det ikke mer og jeg ble i stedet overmannet av 
andre band, andre skiver og andre låter. Slikt skjer gjerne titt og ofte når man ferdes 
gjennom den stadig mer imponerende norske rockjungelen. Men, Aimless Mary er 
uangripelig i all sin perfeksjon og tar oppmerksomheten enten du vil eller ikke. Det 
skjedde meg meg når jeg trykket ‘play’ på det jeg i etterpåklokskapens tegn definerer 
som fjorårets beste norske album. 
"Gjør deg selv en tjeneste – kjøp fjorårets beste skive nå!"  
 
 
Dagens Næringsliv: 
 
"Whoa! Hva er det for noe gøy som skjer i høyttalerne? Rett på tampen kommer et album 
som bør nevnes blant høydepunktene i platehøsten. Needlepoint er et usedvanlig 
vellydende og velspillende band som er sentrert rundt den oppfinnsomme gitaristen Bjørn 
Klakegg, som virkelig får boltre seg med jazzrock, prog og folk. Låtmaterialet hans er jevnt 
godt og spennende, med visse nikk til Gentle Giant og ELP, men med funky fot og tone som 
er bandets egen. Det er noen melodilinjer og gitarfigurer her som går rett i fletta, mens det 
også er stemninger som viderfører Canterbury-sounden. Needlepoint har en solid 
rytmeseksjon bestående av det DN allerede har utpekt som Årets musiker, Nikolai Hængsle 
Eilertsen på levende bass, stakan Olaf Olsen på luftige trommer (tidligere var Thomas 
Strønen batterist i bandet), og nå utvidet med David Wallumrød på clavinet og full sprut i 
orgelsjøen. Klakeggs noe spinkle vokal hekler seg på flott vis gjennom den tjukke 
instrumentveven, og den betydelige musikkjærligheten disse fire utsitrer slår mot lytteren 
gjennom albumets syv spor. Hvordan dette låter live nå tør jeg ikke forestille meg." 
- Audun Vinger, Dagens Næringsliv 18.10.2015  
 
Jacob Holm-Lupo, Permafrost Today 
 
"Dette prosjektet er magisk. Her har Klakegg og kompani gått rett i barndommen og 
tørket støv av gamle Gentle Giant-, Caravan- og ELP-skiver, og det vi får servert er en 
blanding av prog og melodiøs jazz som hverken føles bakoverskuende eller overflødig. Ren 
lytterglede, og et musikalsk mestermøte."  
- Topp 10 internasjonale album 2015  


