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Hver gang Frøydis Ree Wekre kommer ut 
med en ny CD blir jeg like overrasket. Det 
har lykkes den norske hornisten (født i 1941) 
å sette Norge på det musikalske 
verdenskartet gjennom forbløffende spill, 
fremføring av engasjerende verker og et 
hjerte for moderne norske komponister. 
Dette viser hun også på denne nye CDen. 
 
CDen starter med tre verker av den norske 
komponisten Wolfgang Plagge. Raga er et stykke 
musikk for to horn og klaver. Først halvveis ute i 
stykket oppdager man at det er to horn som 
spiller, en frapperende effekt. 
Monoceros er et solostykke som handler om 
Enhjørningen, dyret alle har hørt om men ingen 
har sett, og skulle du lykkes i å finne det, 
forsvinner det i samme øyeblikk. Her viser 
Frøydis Ree Wekre sine overveldende tekniske 
ressurser. Også hennes praktfullt åpne klang og 
den fremragende opptakslyden gjør dette stykket 
til en fest å lytte til. Det siste Plagge-verket er en 
sonate bygget over fragmenter av norsk 
middelaldermusikk fra før-reformatorisk tid. 
 
Heretter følger en trio for tre horn av Sigurd 
Berge, en norsk komponist som har studert i 
Utrecht. Den flotte trioen er tilegnet 
ensemblet ”hot lips”. 
 
Av Trygve Madsen hører vi en trio for horn, 
fiolin og klaver. Dette stykket er nok godt kjent 
av mange. Trygve Madsen sier selv at det bar er  
 

 
en grunn for en hornist, en fiolinist og pianist til 
å spille sammen, og det er trioen til Johannes 
Brahms. Madsen håper likevel at hans trio kan 
fungere som et oppvarmingsverk for den 
praktfulle Brahms-trioen. Igjen begeistrer både 
fremføringen og den strålende opptakslyden.  
 
Johan Kvandal er representert med soloverket 
Salmetone. Kvandal er en av Norges mest kjente 
komponister. Dette stykket er spesialskrevet for 
Ragnhild Gjerde, tidligere solo-hornist i 
Trondheim Symfoniorkester. 
 
Den amerikanske komponisten Andrea 
Clearfield bidrar med et verk for to horn og 
klaver, skrevet for Frøydis Ree Wekre i 2003. 
Effekter er et fremtredende moment i dette 
stykket. Det er i det hele tatt påfallende hvor 
homogent de presenterte verkene for flere horn 
klinger. Lisa Ford og Jan Olav Martinsen er 
begge tidligere elever av Frøydis Ree Wekre, og 
dette merkes, både i samspill og tonekvalitet. 
 
For alle som vil ha en forfriskende horn-CD er 
dette tingen! 
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