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

World of John Denver Weekend 2018
Nog zeven weken, en dan organiseren we op zaterdagavond 13 en zondag 14 oktober ons
jaarlijkse Denverweekend in Zoetermeer.
Net als vorig jaar willen we zaterdag eind van de middag gezamenlijk ergens wat gaan eten,
waarna we op zaterdagavond en zondag overdag kijken naar video opnames van John op
een groot scherm, en tevens genieten van live tribute optredens van
- Anneke Duym uit Brecht (België)
- Jerry Kooyman uit Delft (Nederland)
- Mark Robinson uit Marchington (Engeland).
Op het videoprogramma staan onder meer een terugblik op de Soundmixshow in 1988, de
documentaire ‘John Denver – A Song’s Best Friend’, het door John gepresenteerde
televisieprogramma ‘Music and the Mountains’ over het Aspen Music Festival, diverse clips
en als afsluitend concert hebben we dit jaar gekozen voor het ‘Wildlife Concert’ uit 1995.
Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt. We zijn nog in gesprek over één
extra optreden. En mocht je zelf willen optreden, dan kijken we graag of we dat kunnen
inpassen.
Wanneer je het hele weekend wilt meemaken, en te ver weg woont om tussendoor thuis te
slapen, dan biedt Zoetermeer diverse mogelijkheden om te overnachten. Het dichtstbij onze
locatie gelegen is het NH Hotel, één minuut van het station Zoetermeer en ca. 15 minuten
lopen naar De Waterlelie. Er is nog korte tijd een vroegboektarief van toepassing:
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-zoetermeer

Het is natuurlijk ook mogelijk om er alleen zaterdagavond of alleen zondag bij te zijn. Vooraf
aanmelden wordt op prijs gesteld, maar binnenlopen is mogelijk tenzij de zaal vol is.

Muziek René Wingelaar op radio
De laatste tijd is de muziek van René Wingelaar regelmatig te horen op diverse radiostations.
Zo worden de komende week maar liefst zes nummers van René gespeeld in het programma
Greenheart Country, dat te beluisteren is via
RTW Krimpenerwaard: Maandag 22.00-24.00 uur: www.rtvkrimpenerwaard.nl
Studio Alphen: Woensdag: 21.00-23.00 uur: www.studioalphen.nl
Internet: Vrijdag 18.00-20.00 uur: www.crossroadscountryradio.nl
Meer informatie, waaronder de playlist op http://www.countrygazette.nl/index.php

Clipjes
Op onze Facebookpagina hebben we weer een aantal clipjes opgenomen.
Jerry Kooyman – Rocky Mountain High: https://www.youtube.com/watch?v=QT3EmRgAUNs
Soundmixshow 1988 – Bekendmaking van telefoonnummers:
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/1935997613131837/

René Wingelaar – Can You Feel How Much I Love You: https://www.youtube.com/watch?v=SVb8FFPeqRA
John Denver – over Augustus en Magumba:
https://www.youtube.com/watch?v=_E7pg8sJ3RA&feature=youtu.be&t=2m14s

Mark Robinson – Love Is The Master: https://www.youtube.com/watch?v=WxQq3EF5ZCQ

John Denver gerelateerde evenementen
Op vrijdag 14 september wordt in Cultuurhuis Heerlen een John Denver tribute concert
wordt gegeven door Jimmy Duchateau met zijn band, en er zijn meer concerten in de
planning. Voor meer informatie kijk op https://tributetojohndenver.com/

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

Hartelijke groet,
Michiel

