Hallo.
We blikken in deze nieuwsbrief nog even terug op het videoprogramma van ons World of
John Denver weekend vorige maand bij de Waterlelie in Zoetermeer. Maar we blikken ook
vooruit naar JD-evenementen die de komende tijd in Nederland/België en omgeving
plaatsvinden, en naar radio programma’s met een (World of) John Denver tintje. En voor de
puzzelaars onder jullie hebben we ook een leuke link.

The World of John Denver Weekend 2018
In de vorige nieuwsbrief hebben we teruggekeken naar
de live optredens tijdens ons weekend. We hadden
daarnaast ook een uitgebreid video programma. Als
noviteit waren bijna alle programma’s ondertiteld, met
dank aan Veronica Watson voor haar uitgebreide en
onmisbare hulp op dit gebied.
Het videoprogramma bevatte programma’s uit zes
decennia, van de jaren zestig tot en met dit jaar. Op
onze Facebook pagina hebben we de clip uit de jaren
zestig geplaatst, een uitvoering van het nummer
Flaming Youth van het Mitchell Trio, uit 1967:
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/316406149181957

Uit de jaren zeventig vertoonden we onder meer een
ondertiteld gedeelte van een Good Night America show
bij Geraldo. Hier hebben we gekozen om de link naar de
volledige show op te nemen: http://index.geraldo.com/page/good-night-america-12.
Het grootste deel van het live programma kan worden teruggekeken op de pagina van het
evenement op onze website via www.wojd.nl/WOJD2018.htm. Klik in het menu bovenin op
de naam van de artiest waar je het optreden van wilt bekijken. Er wordt dan een playlist
geopend waarin de nummers van het optreden worden afgespeeld. Je kunt ook een
specifiek nummer kiezen via de knop links bovenin.

Puzzel
Inge Kaminski plaatst regelmatig John Denver jigsaw puzzels op de Facebook pagina van de
Duitse fanclub Music and Communication. Afgelopen week was het de beurt aan een foto uit
de Music and the Mountains show die we in de vorige nieuwsbrief hadden opgenomen. Durf
je de uitdaging aan? https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06656eb06d86

Radio evenementen
John Denver was deze week de rode draad artiest in het programma Giddy Up Country van
Ton Polderman. Het programma wordt vanavond (zaterdag 3 november) tussen 6 en 7 uur
opnieuw uitgezonden op https://www.wereldstadrotterdam.nl en morgenochtend (zondag 4 november)
tussen 10 en 11 uur bij http://www.happyam.nl/luisteren/. Met dank aan Netty voor de tip!

Dan is het deze week weer mogelijk om te stemmen voor de Evergreen Top 1000 van radio 5
via https://stem.nporadio5.nl/evergreen-top-1000/1. Je kunt uit maar liefst elf nummers van John kiezen,
maar je kan ze natuurlijk ook alle elf een stem geven. Ook mag je vrije keuzes toevoegen.
Met dank aan Marie-Christine voor de tip en reminders!
En het laatste radioprogramma dat ik wil vermelden is de uitzending van Greenheart
Country (http://www.countrygazette.nl/) dat in de week 12-16 november maar liefs zes covernummers
van René Wingelaar in de playlist heeft opgenomen. Uiteraard zijn daar ook diverse
nummers van John Denver bij. De nummers worden verdeeld over de uitzending die twee
uur duurt.
Het programma wordt op drie verschillende radiostations uitgezonden. Maandagavond 12
november is het te horen via www.rtvkrimpenerwaard.nl tussen 22:00 en 24:00 uur. Woensdagavond
14 november tussen 21:00 en 23:00 uur via www.alphenstadfm.nl (terugluisteren kan ook). En
vrijdagavond 16 november tussen 18:00 en 20:00 uur via www.crossroadscountryradio.nl.

John Denver Tribute concerten en evenementen
Er zijn de komende tijd genoeg evenementen waarbij de muziek van John centraal staat:

Jimmy Duchateau en Band
Deze Maastrichtse muzikant heeft met zijn band al enkele tribute concerten in Limburg
gegeven, en af en toe wordt er een nieuw concert toegevoegd.
Het eerstvolgende concert is op 16 november in Brunssum.

Friends of John Denver
In Coventry vindt op 24 november de Engelse Denverdag plaats:
https://www.facebook.com/groups/FoJDUK/permalink/10155475847487041/.

Op 8 december zal Mark Robinson een benefietconcert geven ten bate van de Nierafdeling
van het Royal Derby Hospital.

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

Arthur van Poppel
En dan zijn er ook nog geruchten dat de muziekKunstenaar Arthur van Poppel op 6
december in Tilburg een John Denver tribute concert geeft. Dit is echter nog steeds niet
bevestigd.

World of John Denver weekend 2019
Uiteraard willen we ook in 2019 weer een World of John Denver weekend organiseren, vol
met live optredens en mooie videobeelden van John. De voorlopige datum hiervoor is het
weekend van 12 en 13 oktober. Dit kan nog veranderen (dus boek nog niet je hotel!), maar
het is goed om indien mogelijk dit weekend vrij te houden…
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via https://www.facebook.com/worldofjohndenver/.
Hartelijke groet, Michiel

