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Tenor en bariton versterken docententeam vakgroep Klassieke Zang
Codarts trots op nieuwe hoofdvakdocenten Marcel Reijans en Henk Neven
Tenor Marcel Reijans en bariton Henk Neven versterken per 1 september 2016 als
hoofdvakdocent het docententeam van de vakgroep Klassieke Zang van Codarts
Rotterdam. Het team bestaat verder uit sopraan Charlotte Riedijk, bariton Frans
Huijts en dramadocent David Prins.
Al in het huidige schooljaar gaan Reijans en Neven een aantal lessen verzorgen in
Rotterdam. Daarnaast organiseert Codarts een dag waarop potentiële studenten les
kunnen krijgen van alle zangdocenten, onder wie ook het nieuwe tweetal.
Marcel Reijans (1964) is één van Nederlands toonaangevende tenoren. Hij is actief op
nationale en internationale podia in opera, oratorium en kamermuziek. Zijn repertoire
strekt zich uit van barok tot en met muziek uit de 21ste eeuw. Reijans beheerst een divers
operarepertoire en ook op het concertpodium is zijn repertoire omvangrijk.
In 2005 richtte Reijans het vocale ensemble Frommermann op, in 2015 het nieuwe
ensemble Taralli en eveneens in 2015 zijn eigen vocal studio (Studio Fritz).
Marcel Reijans: “Ik vind het een grote eer om per 1 september deel te mogen uitmaken van
het docentencorps van Codarts. Het lijkt me een prachtige opgave en een geweldige
uitdaging om het vuur voor klassieke zang door te geven aan een jonge generatie zangers
op een instituut dat de kunsten in al hun verschijningsvormen in onze dynamische wereld
omarmt en stimuleert.”
Henk Neven (1976) is één van de meest bevlogen liedvertolkers van zijn generatie. Hij staat
op nationale en internationale operapodia, werkt met grote orkesten en ensembles en
zingt met vermaarde dirigenten. Neven kreeg in 2009 een Borletti-Buitoni Fellowship, in
2011 ontving hij de Nederlandse Muziekprijs.
Al enige jaren is Neven een regelmatige gast in Groot-Brittannië, met name in Wigmore
Hall, de toonaangevende internationale concertzaal in Londen.
Henk Neven: “Ik ben zeer blij dat ik me bij het zangteam van Codarts mag voegen. Codarts
en Rotterdam ademen voor mij de juiste sfeer van dynamiek en vooruitgang, gebaseerd
op traditie. Ik ben gemotiveerd mijn ervaring te delen en samen met de collega’s van de
vakgroep Klassieke Zang jongere zangers klaar te stomen voor de huidige muziekpraktijk.
Ik denk dat er in Rotterdam een nieuwe generatie zangers opgeleid kan worden met een
gedegen technische basis en een brede artistieke blik.”
Codarts is een in het hart van Rotterdam gevestigde internationale hogeschool met circa
1.000 studenten, die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek,
dans en circus. De afdeling Klassieke Muziek heeft ruim 80 jaar ervaring in het opleiden van
jonge talenten die een professionele muzikale toekomst ambiëren.

