Hallo.
We blikken in deze nieuwsbrief nog even terug op het videoprogramma van ons World of
John Denver weekend in oktober 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 en TV programma’s met een John Denver tintje. En we besteden
aandacht aan een nieuwe CD met materiaal uit de jaren 60.

The World of John Denver Weekend 2018
In de vorige nieuwsbrief hebben we al teruggekeken
naar enkele onderdelen van ons uitgebreide video
programma tijdens het weekend. 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. Uit 1992 kwam een duet van John met
George McAnthony, dat we op de Facebook pagina
hebben geplaatst: https://www.youtube.com/watch?v=aFPIjn7MDk4
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.
Op onze Facebook pagina plaatsten we een clip van de zaterdagavond, een prachtige
uitvoering van het nummer Eclipse door Jerry Kooyman: https://www.youtube.com/watch?v=aT_Nh1si5B0

Nieuwe CD
Enkele weken geleden is er een nieuwe CD
uitgebracht van John met diverse
opnames uit de jaren 60, toen John deel
uitmaakte van het Mitchell Trio en daarna
even van het trio Denver, Boise & Johnson.
In Nederland bestellen kan onder meer
via https://www.wowhd.nl/leaving-on-a-jetplane/888072066861

Met dank aan Erik Uiterlinden voor de tip!

Radio en TV
Evergreen Top 1000
In onze vorige
nieuwsbrief
gaven we aan
dat er weer
gestemd kon
worden voor de
Evergreen Top
1000 van radio
5. Inmiddels is
deze top 1000
uitgezonden, en
acht nummers
van John hebben
de lijst gehaald.
De hoogste
notering was
119 voor Annie’s
Song, een kleine
stijging ten
opzichte van
vorig jaar.
Helaas vielen Back Home Again en Fly Away dit jaar buiten de boot.
Met de 8 noteringen staat John in de artiesten top-25, wel op gepaste afstand van onder
meer The Beatles (31 noteringen), Elvis (25), The Rolling Stones (21), Abba (20), The Cats (19)
en Bee Gees (15).
Op NPO1 werd tijdens de week van de Evergreen Top1000 elke dag een uur aandacht
gegeven aan dit evenement, in de uitzending van donderdag was er ook een clip van John
opgenomen. Je kunt dit nog nakijken via
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/456985/Npo_Radio_5_Evergreen_Top_1000.html

Wembley concert
Op 10 en 11 november zond BBC4 nog een keer een gedeelte van het Wembley concert uit
1979 uit.

Top 2000
Tot en met vrijdag 7 december kun je nog stemmen voor de radio 2 Top 2000 via deze link:
https://stem.nporadio2.nl/top2000

Documentaire Rocky Mountains
Vorige week donderdag zond de EO een prachtige BBC documentaire over de Rocky
Mountains uit. Je kunt deze nakijken via https://www.npostart.nl/mountains-life-above-the-clouds/29-112018/POW_03724434

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

Arthur van Poppel
De muziekKunstenaar Arthur van
Poppel, die zo succesvol optrad
tijdens ons World of John Denver
Weekend in oktober, zal komende
donderdagavond 6 december in
theater De Boemel in Tilburg een
John Denver tribute concert geven.
Het gratis concert begint om 9 uur,
maar wees er wel op tijd als je er bij
wilt zijn, want vol=vol. Meer
informatie op
https://www.facebook.com/events/576840732771957/

en https://www.theaterdeboemel.nl.

Mark Robinson
Op 8 december zal Mark Robinson in Engeland een benefietconcert geven ten bate van de
Nierafdeling van het Royal Derby Hospital. Mark heeft in het verleden enkele malen
opgetreden tijdens onze Denverdagen in Apeldoorn.

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

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.

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

