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Grisefet norsk teknisk dødsmetal så unorsk at man ikke trodde det var mulig. De har blitt kalt«Dødsmetalens Nevermore», og
dettreffer faktisk til tider svært så godt. Nå er det ikke snakk om musikalsk sammenligning i den forstand at Okular høres ut
som en sint utgave av Nevernore. Meningen er nok å fortelle at Okular innehar noe av den samme briljansen og riffingen innenfor sin sjanger som Nevermore har innenfor sin. Skal man sammenligne kan en melodiøs utgave av Nile være en liten
pekepinn, dog den er ikke så stor og tykk. Det må nesten være en av de gangene hvor man sier «lytt selv», for her er det
meget og mangt å ta tak i - i ren positiv forstand. Produksjonen er sylskarp, fyldig og overlesset med detaljer - men er samtidig ikke så klar at albumet ikke går hen og dør ut etter to -tre gjennomhøringer. Det jeg mener er at det hele tiden dukker
opp nye og spennende detaljer både titt og ofte. Nå er det egentlig bare å avslutte, be deg som leser dette få utfingeren og
løpe til nærmeste tastatur og bestille denne fortest mulig - du vil bli overrasket!
- Nash Rothanburg4 Progressiv death metal er ikke akkurat hverdagskost i heimen. Albumet er spekket av kompleks musikk med en moderne
sound. Denne skiven er noe gutta sikkert kan bygge videre på. (Anders Oddsbergl
5 Et nytt stjernelag er født på den norske metal-himmelen. Teknisk velskolert death metal innpakket i en forrykende produksjon. Det er Okular det. (Andre Aasliel
4 Definitivt en godbit dette, fra et nytt norsk death metal-band som legger inn diverse progressive elementer, og kommer
unna det med et smell. (Bjørn Nørsterudl
5 Dette er virkelig fet progressiv death metal av ypperste merke. Skiva kommer til å bli spilt mang en gang her i huset i tiden
fremover. Godt jobbet! (Frode Jenssen)
2 Ikke min greie, rett og slett, så jeg oppfordrer til å stole mer på andres karakterer her. (Frode Johnsrud)
3 Jeg registrerer at Okular er teknisk dyktige, men jeg registrerer også at bandets death metal ikke gir meg altfor mye hva
underholdning angår. (Hans Mikael Ødegaardl
4 Velspilt og gjennomført skive, og mye bra instrumentalt arbeid. Vokalen blir noe ordinærtil sammenligning, men bandet fortjener å bli lagt merke til. (Håkon Grav)
3 Det er mye godt på musikksiden her, men (for å gjenta meg selv fra utallige fellesanmeldelserl vokalen ødelegger helhetsinntrykket (Jan Dahle)
5 Kompleks death metal som skiller seg ut fra alle deathcore-utgivelsene som overstrømmer markedet for tiden. Full av
spennende innslag og kvaliteten er god nok til at de kan måle seg med band som Obscura og Gojira (Rita K. Irondsqård),
4 En del tøft, en del transportetapper, godt gjennomført. (Roy Kristensenl
5 Dette nye bekjentskapet må være en av årets store overraskelser. Nordmennenes progressive death metal falt virkelig i
smak her på berget. (Stig Ødegaardl
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