LOCAL STORE
Local Store is an Oslo-based band that started with the relation between
Needlepoint guitarist/singer Bjørn Klakegg and his former guitar student Mattias
Krohn Nielsen. Mattias became Bjørn's musical sparring partner in the process of
writing music for this project, and he also picked out two young musicians to
join the band, bass player Magnus Tveten and drummer Tore Ljøkelsøy.
The process of writing and rehearsing was finished in September 2018, and the
band went to Bjørns place on the Swedish countryside and recorded in the barn.
If you could call the music of Bjørns other band Needlepoint “poppy prog rock”,
this album is a bit the same, with less prog, less rock, but still with an appeal to
folky and 70s orientated listeners. Local Store sounds like they've sat down in the
middle of a trinity consisting of Wilco, Dungen and the Beatles. It's fresh, new
and summerly, and at the same time it sounds like we've known them all our
lives.
The first singel (and also the title track) is «Magpie and the Moon» which
Klakegg cryptically describes like this:
«I sat on the porch and watched the moon fall down. But luckily it was just a
storm blowing the clouds upwards, 'cause it showed up at the same spot every
time... it wasn't worse than that...»
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LOCAL STORE
Local Store er et nytt Oslo-basert band som går på tvers av musikergenerasjoner. Needlepoint-gitarist og sanger Bjørn Klakegg og
Beezewax/Pelicat-gitarist Mattias Krohn Nielsens forhold startet som et
lærer/elev-forhold, men utviklet seg til å bli et vennskap. Og når to musikere
blir venner er det ofte bare et spørsmål om tid før de begynner å lage
musikk sammen.
I Bjørns låtskrivings-prosess ble Mattias hans musikalske
sparringspartner.
- Det var veldig gøy å jobbe med en musiker med en helt annen bakgrunn
enn de jeg vanligvis spiller med. Jeg rakk akkurat å lære han hva en
bridge er før han fylte 60 år, sier Mattias.
Klakegg ba etterhvert Krohn Nielsen om å velge musikere fra sitt miljø til
bandet, og bassist Magnus Tveten og trommeslager Tore Ljøkelsøy ble med
i prosjektet. Prosessen med låtskriving og øvelser var ferdig høsten 2018,
og Local Store gikk i studio og spilte inn 10 låter som nå er klare til
utgivelse.
Første singel er låta ”Magpie and the Moon” som Klakegg kryptisk
beskriver slik:
«Satt på verandaen og så at månen ramla ned, men heldigvis var det bare
stormen som blåste skyene oppover, for den dukka opp på ca samme
stedet hver gang...verre var det heldigvis ikke...»
Musikalsk sett låter det som om Local Store har satt seg ned midt i en slags
treenighet bestående av Wilco, Dungen og the Beatles. Det låter sommerlig,
friskt og nytt, samtidig som det låter som om vi har kjent dem hele livet.
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