Hallo,
Vandaag weer een overzicht van de nieuwtjes rond The World of John Denver van de
afgelopen periode. Het was met het concert van John op NPO2 en de nieuwe website van
René Wingelaar wel weer een wat drukkere periode.

Concert NEC Birmingham 1986 bij Omroep MAX
Was het niet in 1979 dat er voor het eerst en laatst dat er een
concert van John op de Nederlandse TV werd uitgezonden?
Omroep MAX bedacht in ieder geval dat het anno 2017 toch
wel weer eens tijd was, en zond op 30 september een gedeelte
uit van het concert dat John in 1986 gaf in de NEC arena in
Birmingham (Engeland). Omdat John wat grieperig was toen, is
het misschien niet zijn beste concert geweest, maar het was
wel mooi om het op de Nederlandse TV te zien. Met 171.000
kijkers was het één van de best bekeken programma’s die
overdag werden uitgezonden.
Mocht je de uitzending hebben gemist, … en zelfs als je hem
niet gemist hebt maar hem gewoon nog een keer wilt
bekijken…., dan kun je deze tot eind oktober nog bekijken op
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-muziekspecials/the-best-of-johndenver/POW_03647806/

Het volledige concert is ook op DVD beschikbaar, zowel los als
in de 5DVD-box ‘John Denver around the World’. Tijdens ons
Denverweekend in november hebben we enkele exemplaren
van deze box te koop.

John Denver memorial week 2017
Deze week is de memorial week in Aspen. Het volledige programma is gepubliceerd in Aspen
Daily News, en dat kun je bekijken op http://aspendailynews.co.newsmemory.com/special.php, op pagina 5.

Denverweekend 2017
Wat verder weg nog, maar wel steeds dichterbij is ons eigen Denverweekend, op 18 en 19
november in Zoetermeer. Er zullen live optredens zijn, en ook vertonen we een film, een
deel van een concert, een interview en diverse clips van John op een groot scherm.
Binnenkort komen we met meer informatie.

Nieuwe website René Wingelaar
We hebben vorige week al de nieuwe site van René Wingelaar aangekondigd
(www.renewingelaar.com). Op de aankondiging op Facebook werd veelvuldig gereageerd,
meer dan op welk bericht eerder op de WOJD Facebook pagina. Dank voor alle lieve en
hartelijke reacties!

Artikel over John
Nog een artikel uit the Aspen Times uit 2011:
http://www.aspentimes.com/news/john-denver-an-environmental-legacy-remembered/

John’s muziek is populair in nieuwe films
Tijdens ons Denver weekend gaan we op zaterdagavond kijken naar de film Higher Ground
(met Nederlandse ondertitels). Uiteraard is in deze film ook muziek van John te horen. Maar
wist je dat John's muziek dit jaar ook veelvuldig gebruikt wordt in nieuwe films? Een
overzicht vind je in dit artikel: https://qz.com/1081601/john-denvers-take-me-home-country-roads-is-the-best-part-ofkingsman-the-golden-circle/

Bootleg concert
Mocht je deze week nog een concert van John willen beluisteren, dan zou je voor het
concert van 17 oktober 1975 in Budokan (Japan) kunnen kiezen. Het is wel aan te raden dat
je wat Japans kunt spreken als je wilt meezingen. In twee delen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=P7jz4fVHll4
https://www.youtube.com/watch?v=vSHrku2BH8A

Hartelijke groet,
Michiel
Well, who doesn't like to spend some time in a hot tub in the Little Mulchatna Lodge,
Alaska?

