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LUDWIG schenkt tientallen 
Amsterdammers thuisconcert 
Eerst LUDWIG bij je thuis, daarna in Concertgebouw 
 

17/11/2017 | Zondag 3 december, de dag voorafgaand aan hun optreden met wereldster 
Barbara Hannigan in Het Concertgebouw, deelt het 64-koppige orkest LUDWIG zich op in 
23 kleine ensembles om verdeeld over heel Amsterdam LUDWIG bij je thuis-concerten te 
spelen. “Zie het als sinterklaascadeaus voor onze thuisstad”, zegt artistiek leider Peppie 
Wiersma. Om half vier verzamelen de musici zich buiten bij de artiesteningang van het 
Concertgebouw. Gezamenlijk spelen zij een korte serenade en direct daarna vertrekken 
ze, als het even kan musicerend, per tram, auto of fiets naar de plek van hun optreden. 
 

Alle Amsterdammers komen in aanmerking voor een (gratis) LUDWIG bij je thuis-concert. In 
Stadsblad De Echo wordt op woensdag 22 november bekend gemaakt hoe zij zich kunnen 
aanmelden. Vanaf dat moment presenteren alle ensembles zich met een kort filmpje op de 
website van LUDWIG. “Al onze orkestleden doen mee”, vervolgt Wiersma. “We hebben een 
harp-fluit duo dat je prima zou kunnen inzetten voor je huwelijksaanzoek en een 
jachthoornkwartet dat je misschien maar beter in je tuin kunt onderbrengen. De slagwerkers 
gaan gegarandeerd op zoek naar de klinkende potten en pannen in de keuken. Het worden 
geen vastomlijnde concerten, meer spontane optredens. Een stapel bladmuziek mee, overleg 
met de gastheer of gastvrouw, en spelen maar!” De concerten duren ongeveer 45 minuten.  
 

Barbara Hannigan & LUDWIG 
Maandagavond 4 december spelen LUDWIG en sopraan/dirigent Barbara Hannigan in de Grote 
Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam muziek van hun recent verschenen en 
internationaal bejubelde debuutalbum Crazy Girl Crazy. Op het programma staan onder meer 
de Lulu Suite van Alban Berg en de Girl Crazy Suite van George Gershwin. Aansluitend volgt er 
een Europese tour met concerten in Luxemburg, Wenen, Hamburg, Aix-en-Provence en 
Dortmund. 
 

LUDWIG bij je thuis 
Zondag 3 december 2017 | 23 concerten om 16.30 uur of 20.00 uur 
Feestelijke aftrap om 15.30 uur, buiten bij de artiesteningang van Het Concertgebouw, 
Jan Willem Brouwerstraat, Amsterdam 
www.ludwiglive.nl 
 

Concert Barbara Hannigan & LUDWIG 
Maandag 4 december 2017 | 20.15 uur 
Grote Zaal van Het Concertgebouw, Amsterdam 
Tickets & Info: www.concertgebouw.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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