Hallo,
Vandaag weer een overzicht van de nieuwtjes rond The World of John Denver van de afgelopen
periode.

Denverweekend 2017
We hebben nog een maand te gaan, maar dan is het toch echt tijd voor ons eigen Denver weekend,
op zaterdagavond 18 en zondag 19 november in Zoetermeer. Er zullen diverse 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.
Vandaag hebben we het voorlopige programma gepubliceerd op onze website. Het is ook als bijlage
in deze mail toegevoegd.
Om het programma op de zaterdagavond bij te wonen, is een aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat
kan door deze mail te beantwoorden. In principe kan er op zondag gewoon aan de zaal aangemeld
worden, maar als je zeker van een plek wilt zijn, kun je je ook vooraf aanmelden.

12 oktober eerbetonen
Vorige week donderdag was het 20 jaar geleden dat John Denver verongelukte. Reden voor MarieChristine Berkman-Koelemij om radio 5 te vragen om aandacht te besteden aan John. Dit deden ze
door als laatste nummer bij 'Tijd voor MAX Radio' een live opname te laten horen van 'Thank God I'm
A Country Boy'. Ook hadden ze aandacht voor een nummer dat ook door John is gecoverd: ‘City of
New Orleans’. Wil je dat nog beluisteren, dan kan dat via https://www.nporadio5.nl/gemist/audio/24707/de-hitsvan-smits-city-of-new-orleans--steve-goodman.
Dank aan Jeroen Holthuijsen voor het delen van het volgende eerbetoon aan John, en dan vooral aan
'Take Me Home, Country Roads'.
https://www.nu.nl/156527/video/john-denver-20-jaar-dood-zijn-oneindige-country-roads.html

Zelf publiceerden we op deze speciale dag een mooie clip van ‘The Wings That Fly Us Home’,
opgenomen tijdens het Windstar Symposium in 1991: https://www.youtube.com/watch?v=04AXP5TgYxE

Nieuwe cover van John uitgebracht
De nooit eerder gehoorde single “The Blizzard” werd uitgebracht op 12 oktober via alle belangrijke
streaming services. Je kunt hem beluisteren via http://bit.ly/2yfQqlo. Denver nam de versie het door Judy
Collins geschreven nummer op in het begin van de Jaren ’90 en stuurde haar een demo van zijn
interpretatie. De John Denver Estate bracht de single nu uit als tribute aan John Denver.

Facebook pagina
Het aantal mensen dat de Facebook pagina van ‘The World of John Denver ’leuk vindt is vorige week
de duizend gepasseerd. Daarnaast was het bericht waarin de nieuwe website van René Wingelaar
werd aangekondigd, het best bekeken bericht ooit met ook de meeste reacties en andere responses.
Hartelijke groet,
Michiel

