Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor het overlijden van Hal Blaine, Radio & TV uitzendingen,
diverse clipjes en tribute concerten.

Hal Blaine overleden
Op 11 maart overleed op 90-jarige leeftijd de drumlegende Hal Blaine. Hij speelde in John's
band in de jaren '70, maar niet alleen voor John. Het aantal artiesten waarmee hij samen
speelde was ontelbaar. Een overzicht van nummer 1 hits waar hij een bijdrage aan heeft
geleverd, vind je op https://www.youtube.com/watch?v=_Y4tVH4aHfE. Een clipje waarin hij praat over de
samenwerking met John: https://www.youtube.com/watch?v=NTyRp35NNso.

Radio en TV
John Adams
Zie hieronder bij de tourinformatie de radio en TV optredens van de John Adams band
komende week.

The Voice Kids
Deze maand is een nieuw seizoen van The Voice Kids begonnen. Danique zong 'Always on
my Mind', maar als toegift zong ze samen met haar opa een ander bekend nummer...
http://www.thevoicekids.nl/item/401/the_voice_senior_meets_the_voice_kids

Giddy Up Country
Twee weken geleden herhaalde Ton Polderman een interview met de Amerikaanse John
Denver tribute artiest Roy Rivers uit 2005.

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben we weer een aantal clipjes geplaatst:
Arthur van Poppel – My Sweet Lady tijdens ons World of John Denver weekend in 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=p3N2GTHilT8

Leon van der Meer – This Old Guitar: https://www.facebook.com/leonvandermeer.70/videos/413417642741683/
John Denver –The Eagle and the Hawk: https://www.youtube.com/watch?v=688nWCN42TM

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 is bijna zover, komende vrijdag begint de John Denver tribute tour door John Adams en
zijn band. Bekijk de concertdata en locaties op https://www.easymapmaker.com/map/JohnAdamsDutchTour2019
of bekijk het promo-filmpje op https://www.youtube.com/watch?v=r2-EKqG9RZw
Ook wordt er op radio en TV aandacht besteed: a.s. vrijdag 22 maart tussen 12:00 tot 14:00
uur bij de live radioshow van Tineke de Nooij op NPO5. Als je er bij wilt zijn, kun je je
aanmelden via https://www.nporadio5.nl/tinekeshow/nieuws/9499/tinekeshow-live-aanmelden

En live luisteren kan via onder meer internet https://www.nporadio5.nl/podcasts/36/tinekeshow en via die
pagina kan je het programma ook terugluisteren of downloaden.
En a.s. dinsdag 26 maart tussen 17:10 en 17:50 uur is de John Adams band te gast bij het TV
programma ‘Tijd voor Max’ voor een interview en optreden. Ook hier kan je bij zijn, meld je
aan via https://www.maxvandaag.nl/sessies/paginas/oproep/uitzending-tijd-max-bijwonen

Optredens Leon van der Meer bij Ribhouse Texas
Leon treedt nog bijna wekelijks op bij de diverse restaurants van Ribhouse Texas. Kijk op
https://www.ribhousetexas.nl/ voor alle data.
A.s. zaterdag 23 maart is er al weer een live optreden in Geesteren, en op 30 maart en 6 april
in Epe.

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/

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. Er wordt al weer druk gewerkt aan het
videoprogramma.
De voorlopige datum 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 medio april bevestigen.
Als je naar één van de optredens gaat, geniet ervan! En blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes via https://www.facebook.com/worldofjohndenver/.
Hartelijke groet,
Michiel
Nog een mooie foto ter afsluiting op de volgende pagina:

