Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor TV uitzendingen, een “nieuwe” release, diverse clipjes en
tribute concerten.

Radio en TV
RTL Z Doc
Gisteravond had ik het al gemeld in een nieuwsflash: RTL Z zond om 22:50 uur een
documentaire uit over het vliegtuigongeluk van John. Degenen die interactieve TV hebben
kunnen de documentaire via Replay alsnog of opnieuw bekijken, bij Ziggo op kanaal 12, bij
KPN op kanaal 11. De documentaire wordt ook herhaald door RTL Z, a.s. dinsdag, ‘s nachts
om 1:30 uur, en kan ook via internet worden bekeken: https://www.rtl.nl/video/12b890f5-4ae8-3456-be62b6b450d812bc

Het is een respectvolle documentaire van 40 minuten waarin diverse mogelijke oorzaken van
het ongeluk worden belicht, maar ook meer verteld wordt over John's leven en carriere. De
reacties op Facebook en via de mail van degenen die hem al gezien hebben, waren
enthousiast. Ellen Mulder citeerde twee uitspraken uit de documentaire van vrienden Neil
Rogin en Raz Ingrasci over John:
Neil: "Als de natuur je raakt... voel je ontzag. En dat wist hij om te zetten in muziek."
Raz: "Als je nu de natuur of de nationale parken in gaat, dan is zijn muziek de soundtrack.
Het vult je hart en maakt de ervaring nog rijker."

Top 2000
Het is al weer even geleden, dat de Top 2000 werd uitgezonden. Degenen die de TVopnames van John’s nummers gemist hebben, of nog een keer willen zien, kunnen terecht
op https://www.youtube.com/watch?v=iNM-WlMlNv0

LP’s / CD’s / DVD’s
Greatest Hits album
John's Greatest Hits album volume 1 is weer uitgebracht op vinyl. Te koop via onder meer
https://www.bol.com/nl/p/john-denver-s-greatest-hits/9200000101807052

LP collectie aangeboden
Ik kreeg een berichtje van John Verbree uit Heemskerk. Hij heeft een grote collectie van 17
LP's van John Denver in nagenoeg vlekkeloze staat! De laatste 25 jaar niet gedraaid. Heeft er
iemand interesse een bod te doen?

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben we weer een aantal clipjes van ons World of John Denver
weekend 2018 geplaatst:
Anneke Duym – The Wings That Fly Us Home: https://www.youtube.com/watch?v=sSsgjolewXM
Harry Koning - The Ballad of Spiro Agnew / Tremble if you Must: https://www.youtube.com/watch?v=K6bHJaP_bY

Jerry Kooyman – Boy From The Country: https://www.youtube.com/watch?v=9L5fp_8fwCk

In het licht van de Brexit discussie plaatsten we het volgende clipje van John:
https://www.youtube.com/watch?v=rrmc-wTjmwo

En zo rond Valentijnsdag leek me dit wel een aardige clip: https://www.youtube.com/watch?v=Pfb6RxiMxgM
In Burgum werd een draaiorgel gespot dat een ons bekend nummer speelde:
https://www.youtube.com/watch?v=MT56CtA7zEk (met dank aan Ellen Mulder)

John Denver Tribute concerten en evenementen
Op dit moment zijn de volgende evenementen waarbij de muziek van John (min of meer)
centraal staat, bekend:

Tour van John Adams and Band in maart/april 2019
Het komt nu echt dichtbij, de John Denver tribute tour door John Adams en zijn band. Bekijk
de concertdata en locaties op https://www.easymapmaker.com/map/JohnAdamsDutchTour2019
Voor diverse concerten zijn al veel kaarten verkocht, dus wacht niet te lang!
Bekijk het promo-filmpje voor het concert in Deventer op https://www.youtube.com/watch?v=ie6sg97s-gI

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. Gisteren het optreden in Boekelo gemist? Geen
probleem, komende zaterdag 23 februari is er al weer een optreden in Geesteren!

Jimmy Duchateau en band
Hun volgende ode aan John Denver is op 5 april is in de Kloosterbibliotheek in Wittem (ZuidOost Limburg). Meer informatie op https://www.facebook.com/events/306489473544514/

Gluren bij de Buren
In het kader van dit landelijke evenement kon je in Delft op 10 februari een optreden van
Jerry Kooyman bijwonen.

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, wederom bij de Waterlelie in Zoetermeer. Dit kan nog
veranderen (dus boek nog niet je hotel!), maar het is goed om indien mogelijk dit weekend
vrij te houden…
Hopelijk kunnen we de datum binnenkort bevestigen.
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/.
Hartelijke groet,
Michiel

