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

Tour van John Adams and Band in 2019
We hebben al eerder geschreven over de tour van John
Adams (Jos van den Brom) in maart/april 2019. Inmiddels
zijn de eerste aankondigingen op internet verschenen:
Zo 24 maart ’s ochtends in Rotterdam:
https://www.dedoelen.nl/agenda/14511/John_Adams_Tribute_to_John_Denver/Zondagochtendconcert/

Zo 24 maart ’s avonds in Zierikzee:
https://theatersaanzee.com/productie/john-denver-the-tribute/

Zo 31 maart ’s middags in Purmerend.
https://depurmaryn.nl/staticagenda-voorgolive/

Binnenkort zullen er vast meer concerten worden
aangekondigd. Hou onze Facebook pagina in de gaten als
je geïnteresseerd bent.

Nederlandstalige Calypso cover door Ancora
Op dinsdag 1 mei is de nieuwe single van de Volendamse
groep Ancora uitgebracht. De groep heeft gekozen voor een
cover van de John Denver klassieker Calypso. Het vertrouwde
team rond Ancora heeft er aan mee gewerkt. Jan Keizer
schreef de Nederlandse tekst, Edwin van Hoevelaak (zeer
succesvol met o.a. André Hazes Jr, Wolter Kroes en Jeroen van
der Boom) produceerde de track en de firma Apex verzorgde
de videoclip. Samen met de groep hebben ze er een echte
Ancora song van gemaakt.
De John Denver klassieker kwam bij Ancora op het netvlies, toen zij een filmserie zagen over
De Calypso. Deze oude Amerikaanse mijnenveger uit de Tweede Wereldoorlog werd al in de
jaren vijftig door Jacques Cousteau omgebouwd tot een schip waarmee hij jarenlang kon
werken aan onderzoek van marine biologie en vele van zijn beroemde
onderwaterdocumentaires maakte.
Bekijk hier de clip: https://www.youtube.com/watch?v=Kde2Xag0a68

Clipjes
Tijdens de zomer in april hebben we een mooie outdoors clip van John op Facebook gezet,
waarin hij een versie van Mother Nature's Son speelt, en ook herinneringen ophaalt aan het
eerste liedje dat hij zelf schreef, 60 jaar geleden.
John Denver – Fly Fishing in Nieuw Zeeland, : https://www.youtube.com/watch?v=W0EOAr2IqWA
We hebben ook nog een serietje getoond met clips van John waar hij steeds een ander
instrument dan zijn gitaar speelt. Kun je raden welk instrument het is?
John Denver – Thank God I’m A Country Boy: https://www.youtube.com/watch?v=UOjQwyVbJl4
John Denver – Seasons of the Heart: https://www.youtube.com/watch?v=LVhTM9oSPOM
John Denver – Blues My Naughty Sweetie Gives To Me
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/1774447975953469

John schreef veel nummers zelf, maar zong ook wel een aantal covers. Eén daarvan is
Garden Song, door John ook uitgevoerd samen met de Muppets. Het nummer is geschreven
door Dave Mallett. Hier is de versie van de songwriter zelf.
Dave Mallett – Garden Song: https://www.youtube.com/watch?v=2m0LewjkO4s
Ook hier zullen we een serietje van maken op onze Facebook pagina, en zullen nog enkele
songwriters hun door John gecoverde nummers laten spelen.
Nog een goede vijf maanden, en dan is op zaterdagavond 13 en zondag 14 oktober ons
Denver weekend in Zoetermeer, met live tribute optredens en video opnames van John.
Je komt toch ook?
Hartelijke groet,
Michiel

