Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de tour van de John Adams Band, de week van de jaren
70, Doris Day, een clipje van een vrij onbekende cover door John, en tribute concerten.

John Adams Tour
Ik heb op Facebook veel enthousiaste berichten, foto’s en videoclips gezien over de twaalf
concerten die de John Adams Band de afgelopen weken heeft gegeven in diverse theaters in
Nederland.
Zelf ben ik bij het concert in de Deventer Schouwburg aanwezig geweest. Voor mij waren de
drie hoogtepunten:
- De geweldige band, waaronder de manier waarop ze allemaal een solo speelden bij 'Home
Grown Tomatoes'
- De mooi gekozen opening waarbij Jos solo 'Windsong' zong en het einde waarbij alleen de
band nog op het podium stond voor het laatste deel van Calypso
- Voor de toegift kwam Jos naar het publiek toe om de ouders van René Wingelaar een hand
te geven, hij vertelde het publiek wat over René en droeg 'Calypso' aan hem op.
Hieronder een aantal reacties die op onze Facebook pagina werden geschreven:

Frank Willemse: “Enthusiastic audiences, magical sing-alongs and standing ovations... John
Denver 's Music is still alive in the Netherlands...”
Marga Muurling: “Wij hebben mogen genieten van het concert vanavond in Den Helder. Het
was prachtig! Jos heeft beloofd terug te komen, we houden hem hier aan”
Anne-Marie Bekema: “En wij waren er! Heel mooi John Adams en band. Ik ben zelf ook altijd
fan van de dwarsfluit in de band. Van Jim Horn. Maar deze man was ook heeel goed. Fijne
muziek en sfeer.”
Marja Middelkoop-Volkers “Héél mooi vond ik het toen Jos 'Calypso 'opdroeg aan Renét!!!”
Mariella Janssen “Wat heb ik zaterdagavond genoten van jou concert in Weert. Ik ben een
groot fan van John Denver (al vanaf 1984), ook jaren bij de fanclub geweest. Ik luister zijn
muziek nog elke dag en God wat mis ik hem nog steeds. Maar wat ben ik blij dat jij John
Adams) zijn muziek nog overal laat horen. Ik heb een moeilijke tijd gehad afgelopen drie jaar
maar wat heb ik een steun gehad van jullie muziek John. Ik ben heel blij dat ik je zaterdag
avond even persoonlijk heb mogen bedanken met een handdruk en ik heb een geweldige
avond gehad waar ik nog lang van kan genieten. Heel veel succes nog met jou optredens en
hopelijk tot volgend jaar.”
Marie-Christine Berkman-Koelemij “Wij Hebben genoten in Winschoten!”
Wilma Bekema “We hebben genoten”
Jan Coenradie “We zijn in de Doelen geweest en in het Isala theater, super, wat een
fantastische show, zanger en musici”
Jacqueline Veld-Giard “Ik ben ook in de Deventer Schouwburg geweest! Het was een zeer
geslaagde avond. Het gaf me kippenvel toen de hele zaal meezong. Net zoals bij John
Denver’s concerten vroeger; dat was zo bijzonder. Het concert van de John Adams Band
bracht de mooie herinneren naar boven aan de concerten van John Denver.... Jos zei ‘tot
volgend jaar’! We gaan dan zeker weer!”

Naast de concerten was er ook aandacht op radio en TV. Voor de radio was er een bezoekje
in twee delen bij de TinekeShow op NPO5. Klik op
https://www.facebook.com/TinekeShow/videos/2073456072770050/ als je het eerste deel wilt bekijken, en op
https://www.facebook.com/TinekeShow/videos/2037620016287868/ voor het tweede deel. Het TV optreden kan je
nog nakijken met deze link: https://www.npostart.nl/tijd-voor-max/26-03-2019/POW_04100849
Onderaan deze nieuwsbrief nog wat foto’s van de TV opnames, met dank aan Ellen Mulder
en Carla Berg-Verkoeyen.

Radio en TV
John Adams
Zie hierboven voor de radio en TV optredens van de John Adams Band.

Week van de Jaren 70
Deze week is het de Week van de Jaren 70 op NPO5. Er kan in het kader hiervan gestemd
worden voor een toplijst die vrijdag wordt uitgezonden. Je mag maximaal tien stemmen
uitbrengen, dat zijn er precies genoeg voor de nummers van John. Maar je kunt ook kiezen
uit vele andere nummers, waaronder de Starland Vocal Band en Olivia Newton John, en
eventueel zelf nog nummers toevoegen. https://stem.nporadio5.nl/week-van-de-jaren-70/1
Dank aan Marie-Christine Berkman-Koelemij voor de tip!

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben we toch ook nog een aantal clipje geplaatst, met dank aan
Cor en Marga Muurling voor het delen van hun vondst:
John Denver – Two Little Boys (een liedje uit 1902, dat John in het begin van zijn carrière
gezongen heeft) https://www.youtube.com/watch?v=Yrxrkl3oRD0

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

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 13 april is er al weer een live optreden in Geesteren, 20 april in Boekelo, 21
april in Voorst, 27 april onder voorbehoud in Woudenberg en 4 mei in Epe.

Jimmy Duchateau en band
Hun meest recente ode aan John Denver was afgelopen maandag 5 april in de
Kloosterbibliotheek in Wittem (Zuid-Oost Limburg). En er staan voor volgend jaar al twee
optredens genoteerd, op 17 mei 2020 in Heerlen en op 29 augustus 2020 in het bijzondere
openlucht theater in Valkenburg.

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 binnenkort
bevestigen.
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/.
Hartelijke groet,
Michiel

Foto’s
Vorige week werd Doris Day 97 jaar, reden om een paar foto’s van haar met John op onze
Facebook pagina te plaatsen.

En de beloofde foto’s van het TV optreden van de John Adams Band

