Hallo.
Drie maanden voor ons Denverweekend, vandaag weer even een overzicht van zaken die
spelen rond The World of John Denver.

Thuisconcert Anneke Duym & co
Inmiddels heeft ze een vaste plaats met haar optredens op onze World of John Denver
evenementen: Anneke Duym, en ook in oktober zal ze van de partij zijn. Over drie weken
geeft ze eerst nog een thuisconcert in Brecht (België).

Clipjes
Op onze Facebookpagina hebben we weer een aantal clipjes opgenomen.
In de serie songwriters zingen songs die John heeft gecoverd:
Tom Paxton – Whose Garden Was This: https://www.youtube.com/watch?v=-QrlwSdvgQc
Michael Martin Murphey – Boy From The Country: https://www.youtube.com/watch?v=wQ6Y74KoG-E
Dit is een nummer dat John graag zelf had geschreven, maar Michael Murphey was hem voor. Het eerbetoon
aan John maakt deze uitvoering extra speciaal.

Bill Danoff & Taffy Nivert – Guess He’d Rather Be In Colorado:
https://www.youtube.com/watch?v=43JoJNoNjFE&t=1m10s

Bij een serie over liedjes gezongen door de songwriter mogen Bill Danoff en Taffy Nivert niet ontbreken. Naast
'Take Me Home, Country Roads' schreven ze diverse nummers die John opnam, waaronder 'I Guess He'd Rather
Be In Colorado'. Geldt dat niet voor ons allemaal?

In de serie ‘weer’:
John Denver – A Foggy Day (in London Town): https://www.youtube.com/watch?v=3TiIKkaIsec
'A Foggy Day (In London Town)' is een populair nummer gecomposeerd door George Gershwin, met lyrics van
Ira Gershwin, geïntroduceerd door Fred Astaire in de film 'A Damsel in Distress' uit 1937.
Veel artiesten hebben het nummer opgenomen, onder meer Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Doris
Day, David Bowie en Van Morrison.

John Denver & Doris Day – Sunshine Medley: https://www.youtube.com/watch?v=R7T7N7a5EWU
Denver, Boise & Johnson – Sticky Summer Weather:
https://www.youtube.com/watch?v=ci1YTWsEVcc&feature=youtu.be&t=41m43s

John Denver verving Chad Mitchell bij het Mitchell Trio in 1965, dat toen ook bestond uit Mike Kobluk en Joe
Frazier. Nadat Frazier in 1966 vervangen was door David Boise, verliet enige tijd later ook Kobluk het trio en
werd vervangen door Michael Johnson. Het overblijvende trio mocht niet meer de naam Mitchell Trio gebruiken
omdat geen van allen onderdeel had uitgemaakt van het oorspronkelijke Chad Mitchell Trio. Onder de naam
Denver, Boise & Johnson speelden zij korte tijd samen.
Dit is één van hun optredens, waarvan de link gaat naar het einde met één van de eerste nummers die John
schreef: Sticky Summer Weather. Als je tijd hebt, is het hele optreden ook erg leuk om te beluisteren.

En verder…
John Denver – Raisin Bran commercial: https://www.youtube.com/watch?v=bfBxhWE9NpM
Leon van der Meer – Darcy Farrow: https://www.youtube.com/watch?v=M16aQBaeLmg

Tour van John Adams and Band maart/april 2019
Bekijk de concertdata en locaties van de John Adams tour op
https://www.easymapmaker.com/map/JohnAdamsDutchTour2019

Nog drie 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.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Je komt toch ook?
Fijne vakantie allemaal!
Hartelijke groet,
Michiel

Met dank aan Ellen Mulder voor deze foto van haar poster als reactie op de bijbehorende
clip.

