Hallo,
Vandaag weer eens een overzicht van de nieuwtjes rond The World of John Denver van de
afgelopen periode. Het was de afgelopen maanden vrij rustig met nieuwtjes, maar toch
hebben we regelmatig een berichtje geplaatst op Facebook. Door drukke werkzaamheden
rond de nieuwe website van René Wingelaar (waarover verderop meer), kwam het er niet
van om deze ook in een mail te zetten. Maar nu dan toch een overzicht van de berichten van
de afgelopen maanden.

Denverweekend 2017
Voor het Denverweekend op 18 en 19 november in Zoetermeer ontvingen we al eerder
enkele spontane aanmeldingen voor optredens van Anneke Duym, Casper Eekhof en Jan
Boezen. Ook Jerry Kooyman heeft inmiddels toegezegd te komen optreden, en we zijn nog in
gesprek met een buitenlandse JD tribute artiest. Mocht je zelf graag willen optreden tijdens
het weekend, neem dan contact met me op.
Naast de gewaardeerde live optredens, zullen we ook weer een videoprogramma vertonen
op een groot scherm. Het exacte programma zal later bekend gemaakt worden, maar op dit
moment zijn de plannen om op zaterdagavond in ieder geval de film ‘Higher Ground’ te
vertonen, en op zondag een diepte-interview met Merv Griffith uit februari 1976, een deel
van een concert en diverse clips.
De zondag zullen we te gast zijn bij ‘De Waterlelie’, waar eerder ook concerten waren van
onder meer Leon van der Meer en René Wingelaar. Voor zaterdagavond is dit ook een optie,
maar dit hangt mede af van het aantal mensen dat er dan bij wil zijn. Mocht je hiervoor
plannen hebben, dan hoor ik het graag.

Nieuwe website René Wingelaar
Aan het eind van 2015 waren er problemen met René’s website, de webhoster gaf aan dat
de site was gehackt. De site was derhalve niet meer bereikbaar.
We konden min of meer een back-up terugzetten, maar op verzoek van René’s familie, en
met hun hulp, begonnen Veronica Watson en ik met het bouwen van een nieuwe website.
We werken nog steeds aan verbeteringen op enkele laatste onderdelen, en zullen de
website lanceren op 3 oktober, wanneer het vijf jaar geleden is dat René overleed.
De nieuwe website zal natuurlijk alle details geven over de CD’s en DVD’s die zijn
uitgebracht, met daarbij de liedjes en teksten, maar er is aanzienlijk meer. Zoals een
uitgebreide biografie, veel geluids- en videoclips, en enkele fotoalbums. We hopen dat je
vindt dat dit iets is om naar uit te kijken.
Op René’s geboortedag (14 augustus) publiceerden we een clipje van René tijdens de
Denverdag in 1992: https://www.facebook.com/mtenbrug/videos/10209997913730425/

Uit de media
Zondag 16 juli zond BBC4 weer de documentaire John Denver - Country Boy uit.
Een artikel over Zak met herinneringen aan de tijd met zijn vader:
https://modernluxury.com/aspen/features/everlasting-footprint

Een artikel over de tentoonstelling “Colorado Music” op het vliegveld van Denver:
https://www.flydenver.com/about/art_culture/colorado_music

Oudste opnames van John gevonden
Er is een interessante John Denver live opname opgegraven, van 5 april 1964. In 1964 heeft
John concerten gegeven in folk clubs als Ledbetter, maar dit is de eerste keer dat een
opname van dat tijdperk is gevonden! Randy Sparks was John's manager in die periode. Dit
was zelfs voordat Randy hem de naam ' Denver ' gaf. Hij nam de naam ' The Singing
Dutchman' (!!) aan en zong deze nummers:
The Cry of the Wild Goose
Four Strong Winds
No More Cane on the Brazos
Far Side of the Hill
Tomorrow Is a Long Time
Don't Think Twice, It's All Right
Another Country

Nieuwe CD JDPB
De Italiaanse John Denver Project Band heeft een nieuwe CD uitgebracht: "Earth Day... Live
Recording" is nu beschikbaar op cdbaby! https://store.cdbaby.com/cd/jdpb
Een voorproefje kan je bekijken op
https://www.facebook.com/JohnDenverTributeBellunoItaly/videos/1506197842802036/

JD aanbiedingen op Marktplaats
3 prachtige concerten uit Australie, Japan en Engeland op DVD - https://link.marktplaats.nl/a1106342343
CD Radio show LA 1971 - https://link.marktplaats.nl/a1086012882
Ingelijste concert poster - https://link.marktplaats.nl/m1165182346
Songbook Aerie - https://link.marktplaats.nl/m1166246604

Glen Campbell overleden
Op 8 augustus overleed de singer/songwriter Glen Campbell. Hij was één van de gasten bij
John's TV-special "Thank God I'm A Country Boy".
Daarna bleef de vriendschap, waarover hij in onderstaand interview, opgenomen vlak na
John's overlijden, over vertelt.
Dank aan Jerry Kooyman voor het attenderen op het interview.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z9nca6fEOc&feature=youtu.be

Een stukje uit de TV show: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NSmLG-OFvW8

Concert van Marc Roberts
Op 23 juli gaf Marc Roberts een tribute concert in Gent. Dank aan Carla Berg-Verkoeyen voor
onderstaande fotoreportage!

Overige clipjes
En dan hebben we natuurlijk nog wat leuke en bijzondere clipjes gepubliceerd op onze
Facebook pagina:
Bill Danoff met de oorspronkelijke verise van ‘Take Me Home, Country Roads’ https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/1430508293680774/

KRO serie ’t Spaanse Schaep’ – Het leven een droom: https://www.youtube.com/watch?v=JpOV_Hr_Hhk
Een toespraak van president Reagan over de Challenger net een verrassend nummer van
John: https://www.youtube.com/watch?v=yVQAy7ostXM
Jerry Kooyman – Windsong: https://www.youtube.com/watch?v=JmmJTeAAb6Y
John Denver – Dancing with the Mountains: https://www.youtube.com/watch?v=0ISCtadfBP8
John Denver met het Earthbeat Choir tijdens het Windstar Symposium 1993 :
https://www.youtube.com/watch?v=s3xDr43scEc

John Denver- Kipahulu High: https://www.youtube.com/watch?v=OYUWHmA5aSM
Leuke advertentie voor ‘The Ultimate Collection’: https://www.youtube.com/watch?v=dUAtiwzoqd8
John Denver – Rocky Mountain High: https://www.youtube.com/watch?v=op9ND6-c-Dg
Denny Brooks - themesong van TV-serie Sierra (tekst van John)
https://www.youtube.com/watch?v=D6wg6p6NJHA

John Prine – Paradise: https://www.youtube.com/watch?v=7LSbDdZLr1w&feature=youtu.be&t=22s
John Denver - My Sweet Lady en September Song met Frank Sinatra:
https://www.youtube.com/watch?v=glgCOhBf2BM

Advertentie van Chris Liebig voor zijn concert in Aspen:
https://www.facebook.com/christoph.liebig.754/videos/10207669289210032/

Hartelijke groet,
Michiel

