Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor een nieuw boek van Anneke Duym, John’s noteringen in
de Top 2000 en een aantal links naar Kerstprogramma’s.

Van onze World of John Denver Weekend artiesten
Een magisch avontuur… dat is de titel van het
nieuwe boek geschreven door onze inmiddels vaste
World of John Denver weekend artieste uit België.
Anneke Duym beschrijft de avonturen van het
Happy Angel Team (dat we ook al kennen van onze
World of John Denver weekends) tijdens hun reizen
rond de wereld. Met een mysterieuze spiegel
proberen ze om het kwaad te overwinnen en
krijgen daarbij hulp van wezens als de Eenhoorn,
Pegasus en de Narwal....
Een heel mooi boek, van harte aanbevolen! Kijk
voor meer informatie op
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9219

Ter ere van het JD tribute concert van Arthur van
Poppel op 6 december in Tilburg, publiceerden we
op de Facebook pagina een clipje van zijn optreden
tijdens ons World of John Denver Weekend in
oktober – A Country Girl in Paris:
https://www.youtube.com/watch?v=iX5mPr8KB1w

Kerstvideo’s
We begonnen een serietje van kerstvideo’s op onze Facebookpagina met de 30 jaar oude
special “Christmas in Aspen”: https://www.youtube.com/watch?v=1Rdu5ikvqDQ
Momenteel toert John’s band door Australië. Ter ere daarvan een clip met Christmas like a
Lullaby: https://www.youtube.com/watch?v=_xXKLGpVmRs
Deze indrukwekkende clip mag ook niet ontbreken, een prachtige uitvoering van Oh Holy
Night: https://www.youtube.com/watch?v=ZcqUgsNb4HA
En voor de echte liefhebber, de show “John Denver and the Muppets - A Christmas
Together” uit 1979: https://www.youtube.com/watch?v=DuEzaMzaSHU

VROLIJK KERSTFEEST
EN EEN BIJZONDER 2019 GEWENST!

Radio en TV - Top 2000
De Top 2000 van 2018 is gepresenteerd. Alle zes genomineerde nummers van John zijn weer
opgenomen in de lijst, met een paar zeer grote stijgers! Ruim 300 plaatsen winst voor zowel
Take Me Home, Country Roads als Thank God I'm A Country Boy.
De volledige lijst is te vinden op https://www.nporadio2.nl/top2000 en daar kan je vanaf eerste kerstdag
de hele lijst horen. Country Roads wordt ’s ochtends vroeg op John’s verjaardag gespeeld.
Far out!
Dank aan Marie-Christine voor de melding!

John Denver Tribute concerten en evenementen
Ook in 2109 zijn er weer een aantal evenementen waarbij de muziek van John centraal staat.
Op dit moment zijn de volgende twee bekend:

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

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

