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CALLS  Kjell-Erik Arnesen og Jørgen Larsen
Med sin milde, men samtidig fulltonende klang har hornet alltid vært ett av de mest 
fascinerende medlemmer av blåseinstrumentfamilien. Det har vært benyttet som 
signalhorn, posthorn og som musikkinstrument i århundrer, men først etter utviklingen 
av ventilhornet i første halvdel av 1800-tallet kom 
hornet for alvor i fokus som soloinstrument. Robert 
Schumann var en av de første til å forstå det nye 
instrumentets potensial, og på denne innspillingen 
taler han og fire komponistkolleger til oss med hornets 
manende og kallende stemme. En briljant og finslipt 
framføring ved to eminente norske musikere gjør 
denne CDen til en klangopplevelse av de sjeldne.

Kjell Erik Arnesen (f. 1951) er alternerende solo-hornist i Oslo Filharmoniske Orkester og har vært ansatt i 
orkesteret siden 1979. Han har studert ved Norges Musikkhøgskole, hvor han i dag underviser. Arnesen er en svært 
aktiv kammermusiker, blant annet som mangeårig medlem av Det Norske Kammerorkester og Oslo-Filharmoniens 
Blåsesolister. Han har flere ganger vært solist med disse orkesterene og ensemblene. Arnesen var medlem av Den 
norske Messingkvintett fra 1980-85. Som første musiker fikk han i 2002 Mariss Jansons orkesterstipend, gitt av et fond 
opprettet av Kulturdepartementet.
Pianisten Jørgen Larsen (f. 1958) har gitt solokonserter i Norge, London og Paris. Han har markert seg som 
kammermusiker og akkompagnatør, blant annet gjennom engasjementer ved Festspillene i Bergen og flere turneer 
for Rikskonsertene. Larsen har vært orkesterpianist i Oslo Filharmoniske Orkester og er medlem i Trondheim Kvartett. 
Han har mottatt flere stipender og priser, og er for tider ansatt som 1. amanuensis i klaverfag ved Musikkonservatoriet 
i Trondheim. e-booklet, foto og lydeksempler
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