John Ehde
John Ehde, født i 1962, er en alsidig musiker med en omfattende brede i sin
virksomhed. Debutkoncert i København i 1987 og derefter fortsatte han sine studier i
Wien 1987-89. Under studietiden i Wien spillede han i Orchester der Wiener Staatsoper
og i Wiener Philharmoniker. Her spillede han under nogle af det 20 åhundredes største
dirigenter, Karajan, Maazel, Giulini m.fl.
Efter 10 år som solocellist i Helsingborg Symfoniorkester 1989-99 har han København
som base/udgangspunkt for sin brede virksomhed. Med LINensemble har han høstet
international opmærksomhed for deres fokusering på/engagement i den nutidige musik
samt koplinger til andre konstarter. LINensemble blev i 2005 nomineret til Nordisk Råds
Musikpris.
Med pianisten Carl-Axel Dominique fremfører han ny og ukendt musik af inspirerede
komponister, bla Yngve Sköld,Tommie Haglund,Delius,Alkan og Percy Grainger.Fra 2006
er John Ehde lærer i
cello og kammermusik ved Musikhögskolan i Malmö.
2010-11 var han ansat som solocellist ved Trondheim Symfoniorkester og tillige cellolæer
ved byens Musikkonservatorium.Han har underviset ved kurser og masterclasses i
Sverige,Danmark, Norge, Tyskland, Canada, USA og Singapore.
I 2014 var han, som eneste skandinaviske cellist, inviteret til at give koncerter og en
master-class ved den internationale cellofestival i Winnipeg, Canada
Samarbejdet med mange af vor tids førende komponister har ført til c:a 50 urfremførelser,
som kammermusiker og solist. I 2001 uropførte han Tommie Haglunds cellokoncert
"Flaminis Aura" med Helsingborg Symfoniorkester under Okko Kamu. Solo Cdn "Sonatas
& Scenes"(2011) indeholder nogle af de danske verker John har uropført. CDn blev
udnævnt ”CD of the year” i sin kategori ved MusicWeb International
Med verdensmusikensemblet Acoustic Sense har han foruden koncerter i Danmark
gennemført 3 turnéer til Kina. I 2010 spillede ensemblet ved World Expo i Shanghai i
forbindelse med udgivelse af bandets 2n CD. Indenfor Jazzgenren har John desuden
optrådt med bl.a Jakob Davidsens Kammeratorkester, Copenhagen Art Ensemble, Pierre
Dørges New Jungle Orchestra og Palle Mikkelborg.
Han er desuden meget aktiv som dirigent,ikke mindst ved de populære børne og
familiekoncerter hvor han optræder som solist konferencier og dirigent.Han har haft
dirigentopgaver med symfoniorkestrerne i Odense,Ålborg,Norrköping, Helsingborg, Det
Svenske Kammerorkester og Singapore Symphony Orchestra.
John Ehde har turneret som solist og kammermusiker i store dele af Europa samt i
Canada,Vietnam,Kina,Hong Kong og har indpillet en stor mængde CD´er. (CD Klassisk,
Dacapo Kontrapunkt, Caprice Records bl.a sonater af Debussy,Delius og Alkan med C-A
Dominique).

