
Needlepoint
Hva er formelen for Needlepoint? En gitaristenes gitarist fra jazzmiljøet som elsket ELP som 
ung, ble tatt av jazzen da han var 17, gjorde retrett ut jazzbakdøra da han var 55 og begynte 
å synge. En keyboardist som har så mange fine, gamle keyboard at alle må nevnes og som 
spiller så uttrykksfullt at han gjør stas på dem alle. En bassist med fingre som danser 
forrykende opp midtgangen i ei kjerke i Harlem og som ikke slutter å snurre før det stenger. 
Og, en trommeslager med vinger og propeller som svever over alle grenser i det musikalske 
landskapet. Tja, kanskje ikke helt, men ikke helt ikke helt heller! Iallefall har formelen skapt 
et band som pendler mellom det vokale og det instrumentelle på en måte som har fått 
lyttere og anmeldere til å sjonglere med gammal vinyl fra Canterbury-sjangeren og med mye 
annet fra den tida.

Walking Up That Valley
Bjørn står for all tekst og melodi, nok en gang med produsent og medarrangør Nikolai som 
sparringspartner i hele den 1,5 årige skriveprosessen før innspillingen i Bjørns låve (i 
«Landet mitt emellan», som grenseområdet mellom Vestmarka og Skillingmark kalles) våren 
2020. 
De som kjenner Needlepoint fra før vil kjenne seg igjen. Men dette albumet har fått et enda 
mer vokalfokusert uttrykk enn tidligere, og da Nikolai øynet muligheten for å blåse støvet av 
Bjørns gamle skills som fløytist og felespiller, utvidet orkestrerings-paletten seg ytterligere. I 
tillegg spiller den anerkjente slagverkeren Erik Nylander perkusjon på samtlige spor. 
Plata ble mikset av Nikolai og analog-kungen Mattias Glavå i Kungsten Studios/Göteborg 
sommeren 2020. Legenden Greg Calbi har mastret og jazzpianist/storebror Rune Klakeggs 
særegne strek og skrift preger coveret. 

Credits
Words and music by Bjørn Klakegg 
Arranged by Bjørn Klakegg and Nikolai Hængsle 
Produced by Nikolai Hængsle 

Bjørn Klakegg : lead vocals, guitars, violin, flute, cello 
David Wallumrød : hammond organ, clavinet, fender rhodes, harpsichord, upright piano, 
prophet-5, arp odyssey, arp solus, minimoog 
Nikolai Hængsle : electric bass, backing vocals, guitars on «Rules of a Mad Man» and «So 
Far Away» 
Olaf Olsen : drums 

special guests:
Erik Nylander : percussion 
The Carry Me Away choir : Indra Lorentzen, Camilla Brun, Maria Vatne, David, Nikolai, and 
Bjørn 

Recorded at Sugar Road Studios, April-June 2020. Engineered by Roar Nilsen and Nikolai 
Hængsle 
Mixed by Mattias Glavå at Kungsten Studio, July 2020 
Mastering by Greg Calbi at Sterling Sound, August 2020 
Artwork by Rune Klakegg

Tags
#canterbury #proto-prog #psychedelic pop #baroque pop #prog rock #jazz rock #pastoral folk #soft 
machine #camel #the left banke #pretty things #gentle giant #elp #jethro tull #bla bla bla


