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

Olympische Winterspelen
De Nederlandse schaatsers doen het tot nu toe bijzonder goed in Pyeongchang.
In 1984 werden de Winterspelen gehouden in Sarajevo, Joegoslavië. John schreef het
nummer ‘The Gold and Beyond’ voor deze spelen, en was er bij als verslaggever voor de
Amerikaanse zender ABC. Niet zozeer om te rapporteren over ‘The Gold’, maar meer om te
vertellen over ‘Beyond’. In korte dagelijkse clips gaf John een kijkje in het leven in en rond
Sarajevo, en deze clips zijn samengebracht in een zeer boeiende film van ongeveer een uur
die te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=myQBosrRSKY. Uiteraard met ook veel muziek,
waaronder enkele nummers die John verder nooit gezongen heeft.
Van harte aanbevolen.

Nederlandse concerten van John Adams
In 1988 won hij de Soundmixshow en zorgde ervoor dat het Nederlandse telefoonnet plat
lag. Na John’s overlijden verhuisde hij naar Colorado, maar kwam nog wel af en toe terug
naar Nederland voor een concert.
In maart en april van volgend jaar komt John Adams (Jos van den Brom) terug voor een
concerttour met maar liefst 12 concerten kriskras door Nederland, tezamen met zijn band.
Hou de agenda’s vrij!

John’s huis in Carmel
Het voormalige huis van John Denver in Carmel, Californië, stond even te koop. John huurde
het om dicht bij Jesse Belle te zijn. De foto’s van het huis zijn nog te bekijken:
https://www.sothebyshomes.com/Monterey-Real-Estate/sales/0474740-139-Boyd-Way-Carmel-CA-93923

Patreon site gelanceerd
Er is een nieuwe site gelanceerd namens John’s erfgenamen, waarbij een maandelijkse
betaling beloond wordt met nog niet eerder uitgebrachte concertopnames en andere
gedenkwaardigheden: https://www.patreon.com/JohnDenver
De meningen over deze vorm lopen uiteen.

Huiskamer concert Pete Morton
Hoewel niet direct verbonden met John Denver, wordt Pete Morton, al decennia lang één
van de beste Engelse folk zangers, door veel Denver fans erg gewaardeerd.
A.s. vrijdag 16 februari zal hij weer een bezoek brengen aan Zoetermeer voor een
ongetwijfeld weer memorabel huiskamerconcert waarin hij veel van zijn eigen composities
ten gehore zal brengen.
Als altijd beginnen we om 20:00 uur en de entree bedraagt € 10,00 per persoon.
Meer informatie over Pete vind je op zijn website: www.petemorton.com. Een clipje ter promotie
van de aankomende tour vind je op https://www.youtube.com/watch?v=UNDopBJQv30.
Als je het leuk vindt om er bij te zijn, en je bent in de gelegenheid, dan kun je je opgeven
door op deze mail te antwoorden.

Clips
We hebben op onze Facebook pagina weer een aantal mooie clips gepubliceerd.
Anneke Duym en de kleinduympjes – It’s a Sin to tell a Lie: https://www.youtube.com/watch?v=a7zi3n3pbP8
Een gezellige versie van Grandma's Feather Bed van de schrijver van het nummer: Jim
Connor https://www.facebook.com/carl.franzen.777/videos/1744521265811323
Een cover met alleen gitaar van 'Annie's Song ' door Abrar Sadman uit Chittagong
(Bangladesh): https://www.youtube.com/watch?v=AmPz_X_JufI
Een volledig John Denver tribute concert, van Tom Becker en de Waynesboro Symphony:
http://www.pbs.org/video/wvpt-back-home-again-tribute-john-denver/

Hartelijke groet,
Michiel
P.S…. Ben je ook zo’n verzamelaar? Deze lamp met sticker uit de begintijd van The World of
John Denver (nog voordat we deze naam gingen gebruiken) werd onlangs via onze Facebook
pagina aangeboden:

