Hallo,
Vandaag weer een overzicht van de nieuwtjes rond The World of John Denver van de
afgelopen periode. Het was de afgelopen maanden vrij rustig met nieuwtjes.

Denverweekend 2017
Voor het Denverweekend op 18 en 19 november bij De Waterlelie in Zoetermeer ontvingen
we al enkele spontane aanmeldingen voor optredens van Anneke Duym, Casper Eekhof en
Jan Boezen. Binnenkort gaan we inventariseren of er meer van onze vaste artiesten
geïnteresseerd zijn om te komen optreden. Op basis van de response gaan we dan het
programma vorm geven.
Naast de gewaardeerde live optredens, zullen we ook weer een videoprogramma met een
selectie uit concerten, shows, interviews, optredens, films en documentaires van John
vertonen op een groot scherm.
Op onze Facebookpagina hebben we enkele clipjes van concerten bij de Waterlelie uit het
verleden gepubliceerd:
Leon van der Meer – Thank God I’m A Country Boy: https://www.youtube.com/watch?v=z4ntlnOkA1o
René Wingelaar – I Want To Live: https://youtu.be/bPsf_8PWDlk

John Denver tribute door Marc Roberts in Gent
20 jaar geleden werd de Ierse singer-songwriter Marc Roberts , 2de op het Eurovisie –
Songfestival voor Ierland met “ Mysterious Woman”
Marc, een fan van John Denver, startte een succesvolle 2 uur durende theater show met zijn
liedjes en projectie van zijn leven op de achtergrond . De show is niet alleen heel succesvol in
Ierland . Ook van Denver tot Australië en de rest van Europa . Vorig jaar nog verkozen in
Ierland tot “Theater show van het jaar“.
Marc Roberts is momenteel één van de populairste “singer- songwriters “ van Ierland.
Voor de liefhebbers van een (h)eerlijk stemgeluid en een gezellige avond uit op zondag 23
juli bij Scala Theaterplatform in Gent.
Meer informatie: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/a-tribute-to-the-music-john-denver-door-singer-son/30dd1523b502-4de0-8300-db0aa67dca82

Een voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=LSDHgYwylB4

Jerry Kooyman bij Radio Delft
Op 5 mei was Jerry Kooyman te gast bij Radio Delft. Hij zong het eigen nummer Dancing
Squirrels en enkele nummers van John en James Taylor.
Een clipje van Dancing Squirrels: https://www.youtube.com/watch?v=X_MYocp73uo

Foto album uit Japan
Een mooi album met foto’s van John in Japan:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720579521457413&set=gm.793579960797429&type=3

Opnames uit 1969
Een goed uur met mooie covers door John gezongen in 1969:
https://www.youtube.com/watch?v=uF2gcR_sm0s

Overige clipjes
En dan hebben we natuurlijk nog wat leuke en bijzondere clipjes gepubliceerd op onze
Facebook pagina:
John Denver – Plant A Tree: https://www.youtube.com/watch?v=YBEkjTvcwmQ
John Denver – The Whale Song: https://www.youtube.com/watch?v=hz1FkqPR4q8
John Denver – How Do Say Hello To A Grizzly Bear: https://www.youtube.com/watch?v=C-7FSHs0oeQ
John Denver – Gravel on the Ground: https://www.youtube.com/watch?v=5jUkVDBSLPk
John Denver – Trail of Tears: https://www.youtube.com/watch?v=XjZDf0gSTqg
John Denver – Druthers: https://www.youtube.com/watch?v=tYuYZCHrv2s
John Denver – Grandma’s Feather Bed: https://www.youtube.com/watch?v=GtKWdyGevmw
Casper Eekhof: Sunshine On My Shoulders: https://youtu.be/iKdYkduFko8
Jerry Kooyman: Around And Around: https://www.youtube.com/watch?v=OU1HYXA-fQw
Bill Danoff: Pass It On: https://www.youtube.com/watch?v=9lWx8qRHuOg
Bill Danoff: Potter’s Wheel: https://www.youtube.com/watch?v=IPoOZoZYYjo
Hartelijke groet,
Michiel

Uit de archieven
Tot slot op de volgende pagina’s nog enkele artikelen en andere zaken uit de archieven.

