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De directe aanleiding van het oprichten van de stchtng IPC is de
realisering van het Jenkinsproject. Met het insttueren van ICP is
echter ook de weg vrijgemaakt om reeds langer levende plannen en
nieuwe initateven te ontwikkelen en zo mogelijk uit te voeren.
LOPENDE ACTIVITEITEN
1 JENKINSPROJECT
Het Jenkinsproject is opgezet rond de meest recente composite van
componist Sir Karl Jenkins, genaamd ’Sing ! The Music was Given’,
waarvan op 15 januari 2018 in de Carnegie Hall te New York de
wereldpremière plaats vind.
Met instemming van de componist zal het werk vervolgens op 2 en 3
februari in respectevelijk de Euregiumhalle te Nordhorn en het
MuziekCentrum te Enschede ten eerste male in Europa door het
Orkest van het Oosten, soli en koor uitgevoerd gaan worden.
Indien het hem mogelijk is zal Sir Karl daar persoonlijk als ‘Guest of
Honor’ bij aanwezig zijn.
Onderdeel van het Jenkinsproject is de vorming van een groot koor
waarvan de leden van beide zijden van de grens afomstg zijn en
afwisselend in Nederland en Duitsland onder professionele leiding
het werk instuderen. Dit project word o.a. mede ondersteund
middels het Interreg-programma van de Euregio
2 CHOR SIGNOR
Reeds voor de oprichtng van ICP is door zijn initatefnemers onder
de naam ‘Chor Signor’ een muzikaal project opgestart in Duitsland
wat zich primair richt op ouderen. Daarnaast legt het de focus op het
verkrijgen van meer aandacht voor de maatschappelijke posite van
deze doelgroep. De deelnemers bestaan uit oudere heren waarmee
een keur van oude hits en klassieken ingestudeerd word welke zij

voor het voetlicht te brengen in o.a. zorginstellingen, maar evenzeer
voor een breed publiek daarbuiten.
3 THE WOW-FACTOR
The Wow-Factor is een muzikaal experiment welk zich wellicht het
best laat omschrijven als een crossoverproject tussen popmuziek en
klassiek. Uitgangspunt voor de samenwerking met ICP is het nummer
'Afer Killing' waarbij tekstschrijver en muzikant Ronald Gerritzen ter
vervolmaking een klassiek geschoolde stem zocht en de jonge,
veelbelovende fmmaker Guido Coppens inmiddels een bijbehorende
videoclip geschoten en gemonteerd heef.
De ofciële presentate van de Wow-Factor zal op 28 oktober in
Poppodium Metropool te Hengelo plaatsvinden
4 TOEKOMSTVISIE
Het Jenkinsproject loopt door tot medio volgend voorjaar. Ook de
aankomende jaren beoogt ICP projecten te initëren waarbij acteve
cultuurpartcipate en internatonale uitwisseling een belangrijke rol
spelen. Samenwerking met lokale en landelijke overheden is daarbij
van essenteel belang. Daartoe zullen de bestaande contacten
verstevigd worden en dienen nieuwe contacten te worden
aangegaan. In de korte tjd van zijn bestaan is ICP reeds door diverse
partjen benaderd met de vraag om ondersteuning bij het opstarten
en uitvoeren van diverse projecten. De wil daartoe is zeker aanwezig,
doch de werkzaamheden binnen ICP hebben inmiddels een
dusdanige vlucht genomen dat allereerst het dagelijks bestuur in de
toekomst uitgebreid dient te worden. Het is daarnaast voor ICP van
groot belang om met een hecht team te kunnen opereren wat op
ieder vakgebied inzetbaar is. Daartoe dienen meerdere adviseurs en
specialisten vanuit verschillende disciplines te worden aangetrokken.
Er zullen dan ook gericht personen benaderd worden welke ons
team mogelijkerwijs kunnen versterken en inhoudelijk in staat zijn
een bijdrage te leveren inzake de uitvoering van lopende, zowel de
initëring en ontwikkeling van nieuwe projecten.

