Hallo,
Weer even een overzicht van zaken die spelen rond The World of John Denver.

Denverweekend 2017
Tijdens ons Denver Weekend lieten we twee clips zien van John die delen van de
genomineerde liedjes voor de Grammy Awards voor Songwriters zong. Hier is een clip van de
winnaar in 1978, met een deel van John' s inleidende optreden.
https://www.youtube.com/watch?v=-aIvP_WPKKA
Meer clipjes, ook van de optredens van Anneke en Jerry, volgen nog.

Top 1000/2000
NPO5 zond afgelopen week de top 1000 uit. John was hierin goed vertegenwoordigd!

Een berichtje van Marie-Christine Berkman-Koelemij:
Beste John Denver Fan!
De negentiende Top 2000 Stemweek is van 1 december t/m 8 december 2017. Die dan vanaf Eerste
Kerstdag tot en met Oudejaarsdag uitgezonden wordt.
Mogelijk dat je al een trouwe stemmer bent. Dan is het mede aan jou te danken dat John er nog
steeds instaat. Geweldig gedaan!
Ondanks de vele nieuwe muzikanten in de Top2000 heeft John zich best wel staande weten te
houden. Het zou mooi zijn als je (weer) meedoet. Om hem vooral onder de aandacht te houden. Er
luisteren ook veel jongeren naar de lijst. En stemmen doen ze ook, want de “Pokémon” theme is in
2015 binnengekomen.
Vergeleken bij 1999 is John een tijd in een dip terecht gekomen. Toen ik jullie om hulp gevraagd had,
steeg John toch weer duidelijk. Het heeft effect. Al houden we hem maar ongeveer op gelijke hoogte.
Mocht je geen idee hebben wat de bedoeling is? Het wijst zichzelf. In die week is de link:
www.nporadio2.nl alles wat je nodig hebt!
Je kan alles wat er al van John in de keuzelijst staat invullen. Je zou verder voor titels die John ook
zingt (bijv. qua titel: Earth Song - Michael Jackson, Amsterdam, Carolina in my mind, Johnny B.
Goode, Love of the common people, Mr.Bojangles, Spirit, The night they drove old Dixie down, e.a. )
kunnen kiezen, of nummers van artiesten waar John een duet meezong kunnen aanklikken. Je mag
eigen keuzen (die niet in de keuzelijst staan) toevoegen, nummers die op de actualiteit slaan...
Nummers die wel in de keuzelijst staan, maar eigenlijk nooit de lijst halen, helpen John omhoog. 😉
Als we allemaal “Windsong“ toevoegen kunnen we eens kijken of dat effect heeft op de keuzelijst
van volgend jaar…
Je mag het helemaal zelf bedenken, maar vul de hele lijst in.
Er heeft (nog) nooit een nummer van hem op de laatste dag (John's verjaardag) geklonken. Misschien
kunnen we dat (eens) bereiken.
Hartelijk dank! En geniet vooral van het eindresultaat. Succes!
Met vriendelijke groeten Marie-Christine Berkman-Koelemij
P.S. Stuur deze mail gerust door, maar hang dit niet aan de grote (SocialMedia Lees: FB) klok. Doen ze
bij Queen ook niet. Ede Staal mag definitief niet meer meedoen, door een actie van onze
noordelijkste krant.

Media aandacht voor René Wingelaar
Het gesprek dat ik samen met René’s ouders op 28 november had bij Omroep Gelderland, is
gedeeltelijk terug te zien via de Facebook pagina ‘Dreamer Number One’:
https://www.facebook.com/groups/788546397825496/

Hartelijke groet,
Michiel

