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Zangeres en multimaker Milou Mignon bespeelt en betovert podia van bostheaters, 
leegstaande winkelcentra tot circustenten en van radiozenders in   Shanghai tot 
Kaapstad. Door haar vuistregel ‘eerst het 
verhaal, dan de vorm’, bestaat haar werk uit 
een brede waaier van performances, 
installaties, korte films, hoorspelen, podcasts 
en liedjes als   eigentijdse muziekdoosjes. 
Geïnspireerd is Mignon door de maakdrift van 
grootmoeders Laurie Anderson, Clarissa 
Pinkola Estes en Marina Abramovic en door 
oerzangeressen Edith Piaf, Sarah Vaughan en 
Fairouz. 

Graag en vaak gaat Mignon samenwerkingen 
en experimenten aan met mede-avonturiers uit 
alle windstreken, kunstdisciplines en 
muziekgenres. Samen knutselen ze werelden 
die niet alleen de mensen en de dingen beter 
doen begrijpen, maar deze ook voorzien van de 
nodige glitter. 

Mignons werken heten (van jong naar oud): album/audiotour  Onder de Sterren, 
podcast- en concertreeks   3×3=9, podcast   Poppenhuis, album   Stadskoraal, korte 
film Aquarium, luisterverhaal Ons bed is de Savanne.
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Even voorstellen

Mijn naam is Milou Mignon, zangeres en multimaker. Sinds mijn kinderjaren ben ik 
in het bezit van een zoomrecorder, schrijf ik verhalen en treed ik op. Nog steeds 
vertel ik graag verhalen in de vorm van magisch realistische voorstellingen, 
installaties, korte films, luisterverhalen en liedjes als eigentijdse muziekdoosjes. 

Mijn werken heten (van jong naar oud): album/audiotour Onder de Sterren, podcast- 
en concertreeks   3×3=9, podcast   Poppenhuis, album   Stadskoraal, korte 
film   Aquarium, luisterverhaal   Ons bed is de Savanne. Hiermee bespeel ik 
radiozenders in Kaapstad tot in Shanghai en podia van de Bijlmerbajes en het 
aquarium van ARTIS tot in de Roma, de Bourla en Paradiso.

Wat mijn creaties gemeen hebben is dat ze je meenemen op avontuur over 
onbegaande paden (onderwater of in de stad). Altijd ontmoet je een wonderlijk en 
echtbestaand personage (zoals 83-jarige  Henny   of Eritreër  Kokob). Altijd is er 
muziek. Iedereen mede-performer/publiekslid, live/digitaal is uitgenodigd om iets 
van zichzelf te laten zien en zich onder te dompelen in een parallel universum. En 
eerlijk is eerlijk: zelf dompel ik mij voortdurend onder buiten de grenzen van de 
wereld die ik ken. Voorbeelden in mijn werk die mij te binnenschieten zijn 
bijvoorbeeld toen ik een burlesque act maakte, twee maanden lang woonde in een 
aquarium, kindertheater maakte bij HETGEVOLG, leadzangeres werd van een Afro 
Groove band, een koor oprichtte met amateurs van 9 tot 60 jaar, in dienst ging als 
ghostwriter voor een disco-artiest..

Graag en vaak ga ik samenwerkingen en experimenten aan met mede-avonturiers uit 
alle windstreken. Samen knutselen we werelden die niet alleen de mensen en de 
dingen beter doen begrijpen, maar deze ook voorzien van de nodige glitter.
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