
Mats Johansen, Panorama.no – 11.01.2016
     Noen ganger blir man lamslått; slått i bakken av ren forfjamselse over hva man 
blir utsatt for. Aimless Mary er uangripelig i all sin perfeksjon og tar oppmerksomheten enten du 

vil eller ikke. «Gjør deg selv en tjeneste – kjøp fjorårets beste skive nå!» 

Audun Vinger, Dagens Næringsliv – 18.10.2015
     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 […] Det er noen melodilinjer og gitarfigurer her som går rett i fletta, mens det også er stemninger 
som viderfører Canterbury-sounden. Hvordan dette låter live nå tør jeg ikke forestille meg.
 
Johnny Andreassen, Drammen Tidende – 09.02.2016

     Noen plateutgivelser treffer deg hardt, og du vet etter noen hektiske “møter” at dette forhol-
det vi tar for oss her, det vil vare livet ut. Om du er veldig glad i musikk, i det kunstneriske, det 

progressive og spennende musikalske landskapet der du i ukesvis kan finne noe nytt, da er dette en 
plateutgivelse sendt fra oven. «En vordende klassiker» 

Jacob Holm-Lupo, Permafrost Today – 01.01.2016
     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. 
(Nr. 3 av topp 10 internasjonale album 2015) 

Jan-Erik Zandersson, http://stigsson.blogspot.se – 27.01.2016
     Mäktigt, en lysande avslutning på musikåret 2015 i mina öron och en skiva du definitivt ska köpa. Vem 
som ska vara de norska gästerna på årets Slottsskogen goes progressive verkar nu vara helt uppenbart 
och givna.

Lars Mossefinn, Dag og Tid – 24.12.2015
     Needlepoint taken. Herlig utrendy, typisk Klakegg, knalltøff musikk!

Svein Magnus Furu, Morgenbladet – 15.01.2016
     Aimless Mary er fyllt til randen av gode melodier og tekster, gjort på upretensiøst vis av et band som 
til fulle mestrer lyden av heltene fra dobbel-albumets storhetstid.

Tor Hammerø, http://torhammero.blogg.no/ – 26.01.2016
     […] et meget hårete band. I mine ører er “Aimless Mary” ei strålende rockeplate der Klakegg både 
som gitarist og vokalist forteller oss at han er en historieforteller det er vel verdt å bruke mye tid sam-
men med.  

Anne Lill W. Aas, Telemarksavisa 21.12.2015
               Det har blitt en melodiøs nytelse. 

Big Dipper (platebutikk)
     Mange av våre kunder fikk seg en sjokkartet musikkopplevelse da Needlepoints nye plate Aimless 
Mary rullet over anlegget vårt i store deler av desember. Denne plata er rett og slett helt vanvittig og 
det går gjetord om releasekonserten bandet gjorde på Cafe Mono.

Geir Larzen, Norway Rock Magazine
     Dette kaller man et blinkskudd […] representerer det beste av moderne norsk musikk 
grunnet på flerfoldige sekel historie.
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Kritikksitater – Needlepoint: Aimless Mary


