
-persbericht- 
 

Nederlands succes in New York - bekroning voor debuutalbum 

Grammy Award voor Barbara Hannigan 
en Amsterdams collectief LUDWIG  
 
29/1/2018 | De cd Crazy Girl Crazy van sopraan/dirigent Barbara Hannigan en LUDWIG is 
bekroond met een Grammy Award. In de categorie Best Classical Solo Vocal Album 
kwam de cd als allerbeste naar voren. Dat maakte de organisatie zondag 28 januari 
bekend. Voor Hannigan is het de eerste cd waarbij ze ook als dirigent optreedt, voor het 
Nederlandse LUDWIG is Crazy Girl Crazy überhaupt het eerste album. Op de cd staan 
onder meer de Lulu Suite van Alban Berg en de Girl Crazy Suite van George Gershwin.  
 
De in Canada geboren Barbara Hannigan studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van 
Den Haag en woonde tot vorig jaar in Nederland. Vanaf het eerste begin werkt zij intensief 
samen met het Amsterdamse collectief LUDWIG. Hun overweldigende optreden in het 
Concertgebouw, begin december, was de aftrap van een succesvolle tournee met concerten in 
Luxemburg, Wenen, Hamburg, Aix-en-Provence en Dortmund. In 2019 staan er tientallen 
concerten op het programma in Europa, Japan en Verenigde Staten. 
 
Over LUDWIG 
LUDWIG is een collectief van gedreven topmusici en creatieve denkers, die nieuwe uitdagingen 
aangaan, zowel binnen als buiten de concertpraktijk. Opgericht in 2013, trad het reeds in een 
veelheid van gedaanten – van symfonieorkest tot blaaskwintet – aan op opzienbarende locaties. 
Dankzij de NTR ZaterdagMatinee in het Concertgebouw op 5 april 2014, met én onder leiding 
van Barbara Hannigan, werd LUDWIGs eerste seizoen bekroond met De Ovatie, de klassieke 
muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. 
 

 
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. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Peppie Wiersma, 
artistiek leider van LUDWIG. Telefoon 06-53 437 583, email peppie@ludwiglive.nl. 

 
 
 
 
 


