Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor John’s verjaardag, en die van enkele van onze WOJD
artiesten, en voor John’s huis dat weer te koop staat.

John’s verjaardag
75 jaar geleden werd Henry John Deutschendorf geboren in Roswell, New Mexico. Later
veranderde hij zijn naam in John Denver, en werd een van de meest geliefde singer /
songwriters van de wereld, en een gerespecteerde acteur, milieuactivist, ambassadeur van
vrede, leraar en inspirator. Wat was hij voor jou?
Om zijn verjaardag te herinneren, hebben we op de laatste pagina’s twee prachtige foto’s
opgenomen van Joop Franke tijdens zijn bezoek aan John’s huis in 1978.
Van harte gefeliciteerd John, waar je ook bent! Je bent nog steeds geliefd en bewonderd hier
op planeet aarde. En we missen je.

Huis te koop
John’s verbouwde huis in Aspen is weer te koop....
Kijk voor een rondleiding op https://tours.masonmorse.com/public/vtour/display/1201777?idx=1
Of lees het artikel in de Aspen Times https://www.aspentimes.com/news/local/remodeled-aspen-home-that-johndenver-built-goes-on-market-for-11-million

Van onze World of John Denver artiesten
Naast John’s verjaardag stonden we ook stil bij de verjaardag van Jerry Kooyman afgelopen
zaterdag 29 december via een clipje van zijn uitvoering van Rocky Mountain High tijdens het
World of John Denver Weekend, afgelopen oktober in Zoetermeer:
https://www.youtube.com/watch?v=hUKHJN2rI24.

En bij de verjaardag van John Adams afgelopen zondag 30 december via een clipje van het
duet met John tijdens de Surpriseshow in 1988 (toen nog Jos van den Brom):
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/391220888281026/. We hebben dit ook vertoond tijdens het
2018 weekend.

Radio en TV
Top 2000
Alle zes nummers van John in de Top 2000 van 2018 zijn inmiddels gespeeld. Degenen die via
de TV hebben meegekeken zagen dat er in het café onder meer speciale aandacht was voor
Thank God I’m A Country Boy (publiek met hoeden), Calypso (publiek deinde mee) en
Leaving on a Jet Pane (papieren vliegtuigjes).

John Denver Tribute concerten en evenementen
Ook in 2019 zijn er weer een aantal evenementen waarbij de muziek van John centraal staat.
Op dit moment zijn de volgende 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

Voor diverse concerten zijn al veel kaarten verkocht, dus wacht niet te lang!

Optredens Leon van der Meer bij Ribhouse Texas
Tegenwoordig speelt Leon op zijn Facebook veelal nummers van Jim Reeves, maar
ongetwijfeld zullen er ook nog steeds nummers van John te horen zijn bij zijn bijna
wekelijkse optredens bij de diverse restaurants van Ribhouse Texas. Kijk op
https://www.ribhousetexas.nl/ voor alle data. Komende zaterdag 5 januari is er al weer een optreden
in Voorst!

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

Een bijzonder 2019 gewenst!
Met twee foto’s die Joop Franke op onze Facebook pagina plaatste, staan we stil bij John’s
geboorte, 75 jaar geleden.

