Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het The World of John Denver Weekend
2019, een John Denver museum in Bennekom, het album Live in London en het John Denver
brieven project.

The World of John Denver Weekend 2019
Het heeft even geduurd voordat we zekerheid over de datum voor het The World of John
Denver Weekend 2019 konden geven. Dit had te maken met wijzigingen op het gebied van
de vergunningen van de gemeente Zoetermeer. We kunnen echter aangeven dat de eerder
genoemde datums van 12 en 13 oktober nu definitief zijn.
Net als de afgelopen jaren zal het weekend plaatsvinden bij De Waterlelie in Zoetermeer.
We beginnen het weekend op zaterdag 12 oktober om 17:00 uur met een meet-greet-eat in
een restaurant in de buurt van De Waterlelie, en daarna zullen we weer een gevarieerd
programma hebben met diverse live tribute optredens en mooie videobeelden van John op
een groot scherm.
Details over het programma zullen de komende maanden worden bekend gemaakt. Eén
optreden is al aangekondigd. Casey Brooks, vorig jaar voor het eerst bij één van onze
evenementen zal zondag 13 oktober komen optreden. Daarnaast hebben diverse mensen al
aangegeven in principe graag een aantal nummers te willen zingen, er is zelfs belangstelling
hiervoor vanuit Japan! Wil je zelf ook optreden, laat het me dan weten.

John Denver museum
Pieter van den Berg uit Bennekom heeft zijn zeer uitgebreide John Denver verzameling op
een leuke manier thuis tentoongesteld (zie de foto hieronder). Mocht je de collectie een
keer willen bekijken, maak dan een afspraak met hem via tel (0318) 308 263 of
pietervandenberg@hotmail.nl.

Live in London
Eén van de albums van John die slechts beperkt op CD te verkrijgen is geweest, is nu
beschikbaar als download, via deze link:
https://johndenver.lnk.to/liveinlondon?cid=nl175520&utm_medium=email_SFMC&utm_source=6383315&utm_campaign=email-175520201949&utm_content=nllink-6206890JohnDenver_Spotify_Live+In+London&fbclid=IwAR2RMPwPqfzAWiPLcSe5RDRxE48vlYoNs19jPIS5MNBxCTYOJO0c2JRlYOk

Railroad Earth: The John Denver Letters project
Er zijn door Railroad Earth twee nummers opgenomen, waarvan de lyrics door John zijn
geschreven. John heeft echter nooit de muziek voor de nummers geschreven. Hieronder vier
clipjes over het project.
Meer informatie: https://americansongwriter.com/2019/04/hear-railroad-earths-new-john-denver-song-if-you-will-be-mylady/?fbclid=IwAR0tEwooWyB_iYOoP1-iG1hNw-L3u8ToFlI1geun17lLWJExHOoPU8CW3_I

The making of…: https://www.youtube.com/watch?v=dbVGY-F1lBQ
1e nummer: If you will be my lady: https://www.youtube.com/watch?v=c5lDXjjOBfw
2e nummer: Through the night: https://www.youtube.com/watch?v=Y4oXy3rJbRU

Radio en TV
Op 8 april werd bij het programma 'Egmond Binnen' op de TV-zender ONS, een uitvoering
van Annie's Song door John tijdens het Internationale Platengala in 1982 getoond. Het
programma is helaas niet meer terug te kijken, maar we hebben dankzij Ellen Mulder nog
wel een screenshot:

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben wij weer een aantal clipjes geplaatst:
Casey Brooks – Suzie (eigen nummer): https://www.youtube.com/watch?v=xD7SXp6Xc_Y
CSM – Calypso: https://www.facebook.com/sanford.markley/videos/10218986065347991/ (met dank aan MarieChristine Berkman-Koelemij voor het delen)
Ook leuk om te zien:
Themasong van de “The New Land”, TV-programma uit 1974, geschreven door John:
https://www.youtube.com/watch?v=HDeLnVVXK1Y

The Arizona Wildflowers – Thank God I’m A Country Girl:
https://www.facebook.com/thearizonawildflowers/videos/2287057838236460/

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 27 april (onder voorbehoud) en op 11 mei zijn er al weer live optredens in
Woudenberg, 4 mei in Epe, 12 mei in Boekelo, 18 mei in Geesteren en 25 mei in Voorst.

Jimmy Duchateau en band
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.

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

