Hallo.
Vandaag weer even een overzicht van zaken die spelen rond The World of John Denver. Met
daarbij de aankondiging van ons WOJD Denverweekend van 2018.

WOJD Denverweekend 2018
Want jawel, we zijn bezig met plannen aan het maken voor ons Denverweekend van dit jaar.
De datums waarop we dit organiseren zijn zaterdagavond 13 en zondag 14 oktober, en net
als vorig jaar zal het programma grotendeels bij ‘De Waterlelie’ in Zoetermeer plaatsvinden.
Op het voorlopige programma staat weer een gezellige gezamenlijke meet-greet-and-eat om
het weekend te beginnen, we vertonen diverse video programma’s van John (uiteraard
afwijkend van de afgelopen jaren) op het heel grote scherm en hopelijk kunnen we weer
genieten van een aantal mooie live optredens met John’s muziek.
In de loop van het jaar zullen we meer details bekend maken. Mocht je tijdens het weekend
willen optreden, of een verzoekje hebben voor een videoprogramma, schroom dan niet om
dat door te geven. Ook als je er in november bij geweest bent en graag iets verbeterd ziet,
hoor ik het graag.
Voor degenen die er zowel de zaterdagavond als de zondag bij willen zijn en van veraf
komen: in en rond Zoetermeer zijn diverse overnachtingsmogelijkheden. Het dichtstbij is het
NH hotel Zoetermeer - dit is gelegen vlakbij het station, en op ongeveer één kilometer van
de Waterlelie. Op dit moment kan er met vroegboekkorting voor ca. €55,00 een
tweepersoonskamer worden geboekt (deze prijs is zonder ontbijt of
annuleringsmogelijkheid). Klik hier voor meer informatie, of kijk hier voor een leuke B&B in
de buurt van Zoetermeer.
Als je zaterdag al vroeg komt, is er nog wel tijd om een beetje rond te kijken in Zoetermeer,
Delft, Den Haag, Gouda of Leiden of een leuk fietstochtje te maken door
het Groene Hart. Of bekijk John’s handprint bij The Walk of Fame in
Rotterdam-Zuid (vlakbij Ahoy).

Mies Bouwman
Op 26 februari overleed op 88 jarige leeftijd, Mies Bouwman, de koningin van de
Nederlandse TV.
In 1982 was John Denver te gast in haar programma. De clip uit die show kun je bekijken met
deze link.

The Voice Kids
Dertig jaar geleden won Jos van den Brom (John Adams) de Soundmixshow met zijn
uitvoering van Leaving On A Jet Plane. Op 23 februari j.l. was de eerste aflevering van dit
seizoen van The Voice Kids en de 14-jarige Alexander de Groen uit Wassenaar speelde
hetzelfde nummer als Jos destijds, en net als Jos toen onderscheidt Alexander zich door ook
zelf gitaar te spelen. Luister en kijk mee!
Dank aan Anny Wanningen voor de tip!

Musical Instrument Museum
Ik ontving het volgende bericht van Lee Marcus:
Het Musical Instrument Museum in Phoenix is een fascinerend museum met instrumenten
uit de hele wereld uit verschillende historische perioden, waaronder Nederland. Er is ook
een galerij van artiesten instrumenten. Onder hen Glen Campbell's gitaar die hij gebruikte op
zijn laatste world tour en zijn doedelzak die hij speelde op verschillende liedjes, Elvis
Presley's gitaren en podium kleding, en zelfs John Denver's eerste gitaar die zijn oma hem
gaf! Ik weet zeker dat je de TV-special hebt gezien waar hij over die gitaar praat. Ze lieten die
video naast de gitaar zien. Het was leuk om te zien dat John nog steeds erkend wordt na al
die jaren en dat een museum een ruimte aan hem opdraagt.

Hartelijke groet,
Michiel

