
SOLUNE à deux: 

Mony Wouters en Laetitia van Krieken hebben elkaar leren kennen bij Codarts, Hogeschool voor de 
Kunsten in Rotterdam, waar zij beiden als docent aan zijn verbonden. Zij hebben daar in het kader 
van een internationaal project deelgenomen aan een concert in Istanbul met Turkse musici. De 
samenwerking smaakte naar meer. Het Franse repertoire dat zij beiden eerder in andere formaties 
hadden gebracht opende de deur naar SOLUNE à deux.    

     

Mony Wouters  

zangeres / docent zang, interpretatie, vocal improvisation / vocal coach 

Mony trad eerder op met Duo Pastis, Café Bohème en Locura. 
Zij is als docent zang, interpretatie en vocal improvisation 
werkzaam bij de Muziektheateracademie van Codarts 
(Hogeschool voor de Kunsten, Conservatorium) te Rotterdam. 
Ook is zij daar vocal coach bij musicalproducties en muzikaal 
leider/coach bij muziektheaterproducties.  

Als vocal coach werkte zij bij o.a. het Onafhankelijk Toneel, bij 
musicalproducties zoals The Last 5 Years en recent met de 
band Snowapple en vocale cabaretgroep Herman in een Bakje 
Geitenkwark. Zij werkt als (muzikaal) theatermaker aan 
muziektheaterproducties met o.a. Vincent van Warmerdam, 
Minou Bosua, Barbara Duijfjes, Nik van den Berg en Robin 
Coops. Daarnaast is zij actief op het gebied van vocal 
improvisation en treedt zij op met improgroepen, zoals de 
Rotterdam ImproVoices en Improzo, in en buiten Europa. 

Laetitia van Krieken  

pianiste/componiste 

Laetitia kreeg internationale bekendheid als toetseniste van 
popgroep Nits. Zij tourde door Nederland met Laetitia van 
Krieken Big Bang, 13 koppig jazzorkest, dat haar composities 
uitvoerde.  
Met Hotel Witlox maakte zij als musicus/componist diverse 
muziektheater-voorstellingen en werkte samen met o.a. 
theatergezelschappen De Bloeiende Maagden, Stella Den 
Haag, De Wetten van Kepler. 
Zij schreef de compositie Engyc voor dansvoorstelling SWAN 
van Sounding Bodies. Componeerde voor diverse klassieke- en 
jazz-ensembles en musicals.   
Zij is werkzaam als docent muziektheorie, solfège en bijvak 
piano bij de Pop Academy en de Jazz Academy van Codarts 
(Hogeschool voor de Kunsten, Conservatorium) te Rotterdam.  

Beluister en bekijk SOLUNE op:  

soundcloud:  https://www.soundcloud.com/mony-wouters/sets/solune 

facebook:  https://www.facebook.com/solunemusique 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s1Do1ulERXc 

Contact: 

mail:  monywouters@muziekhuis.net 

mob.:  +31(0)640254650 
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