Hallo,
Vandaag weer een overzicht van de nieuwtjes rond The World of John Denver van de
afgelopen periode, met vooral aandacht voor het Denverweekend, over anderhalve week in
Zoetermeer.

Denverweekend 2017
We hebben dus nog anderhalve week 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.
Helaas heeft Mark Robinson moeten afzeggen voor
ons Denverweekend. We zullen hierdoor het
programma dat we eerder publiceerden enigszins
moeten aanpassen, er zal een video
programmaonderdeel worden toegevoegd.
Binnenkort meer hierover.
Als bijlage hebben we wat informatie voor de
zondag toegevoegd over de bar, de lunch, de huisregels en onze shop.
Let er svp op dat
- wanneer je het programma op zaterdagavond wilt bijwonen, aanmelden vooraf met
bevestiging van ons noodzakelijk is en alleen mogelijk is zolang er plaats is.
- zondag is het wel mogelijk zonder aanmelding vooraf te komen, maar alleen als je je
aangemeld hebt en deze is bevestigd, ben je er helemaal zeker van dat er plaats voor je is.
- wanneer je zondag bij de bar broodjes wilt kopen, dien je dit uiterlijk vrijdag 17 november
door te geven, zodat we weten wat we moeten inkopen.
Aanmelden, doorgeven lunch of het stellen van vragen kan door deze e-mail te
beantwoorden.
We hebben een aantal posters voor het weekend laten maken. Degenen die in Zoetermeer
of omstreken wonen en wat reclame voor het weekend willen maken kunnen een poster
komen ophalen. Tijdens het weekend zullen er nog een aantal exemplaren voor de
liefhebbers zijn, maar op=op. Het ontwerp van de poster is van Kim Nijman.

Denverweekend: optreden Casper Eekhof
Op de zaterdagavond komt Casper Eekhof voor ons optreden. Als voorproefje een clip van
'For Baby (For Bobbi)' uit het optreden in 2011. https://www.youtube.com/watch?v=56mWyODsnXw

Denverweekend: Interview met Merv Griffin
Wat denk je? Kon John op straat lopen en tegelijkertijd kauwgom kauwen?
Als je benieuwd bent, kijk dan naar een klein stukje van het interview uit 1976 dat we op de
Denverdag vertonen.
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/1597682986963303/

In het uitgebreide interview praat John over zijn jeugd, de relatie met zijn ouders, zijn
huwelijk met Annie, de dan bijna uit te zenden TV-special met Frank Sinatra, en nog veel
meer.
Het programma is naar beste kunnen in het Nederlands ondertiteld, zodat iedereen het
hopelijk goed kan volgen.

Media aandacht voor René Wingelaar
Op 24 oktober besteedde het Algemeen Dagblad aandacht aan René Wingelaar en aan de
nieuwe website. Op de volgende pagina is de versie uit de krant opgenomen. Het artikel is
ook online te lezen https://www.ad.nl/amersfoort/verlegen-en-begaafde-songwriter~ae1c1130/.
Komende zaterdag wordt er een artikel geplaatst in de Barneveldse Krant, en op dinsdag 28
november besteedt radio Gelderland aandacht aan René, tussen 15:00 en 16:00 uur (dit is
online te beluisteren).

Tribute song Neil en Gill Sharman
Op 14 oktober speelde Timberwolf (Neil en Gill Sharman) op een John Denver tribute avond
in Hoylake bij Liverpool. Eén van de nummers die ze speelden was hun JD tribute song 'An
Eagle Flies Above', de titelsong van hun nieuwe CD.
https://www.facebook.com/gill.sharman.9/videos/10210080211021134/

Guido Bos medley
Zaterdag nam Guido Bos een medley met John Denver nummers op, dat je nog kunt bekijken
via deze link: https://www.facebook.com/guido.bos.almere/videos/10214420820577967/
Hopelijk tot de 18e of de 19e bij ons Denver weekend!
Hartelijke groet,
Michiel

