Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het The World of John Denver Weekend
2019, Doris Day, Ithzak Perlman, clipjes en tribute evenementen.

The World of John Denver Weekend 2019
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 op zaterdagavond en
zondag overdag weer een gevarieerd programma hebben met diverse live tribute optredens
en mooie videobeelden van John op een groot scherm.
We hebben inmiddels al weer wat aanmeldingen voor de tribute optredens. Naast het in de
vorige nieuwsbrief aangekondigde optreden van Casey Brooks, hebben ook onze inmiddels
vaste artiesten Anneke Duym en Jerry Kooyman zich bereid verklaard om weer een optreden
te verzorgen. Ook Cor Muurling heeft aangegeven voor het eerst een paar nummers van
John voor ons te willen zingen. En er zijn nog diverse anderen die mogelijk ook een bijdrage
zullen gaan leveren, maar waar we nog geen definitieve toezegging van hebben ontvangen .
Anneke Duym wil graag weten wat jullie favoriete nummers van John Denver zijn...ze wil
haarzelf uitdagen in de mate van het mogelijke om daar een selectie uit te brengen tijdens
het komende Weekend. Je kunt je verzoekje opgeven door deze mail te beantwoorden, of
rechtstreeks bij Anneke als je haar contactgegevens hebt.
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, zijn er wat veranderingen geweest in het
vergunningenbeleid van de gemeente Zoetermeer. Waar het vorig jaar financieel nog
haalbaar was om een ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcohol, is dat
vanwege een extreme verhoging dit jaar helaas een te grote kostenpost. Dat betekent dat er
tijdens het evenement geen alcohol meer genuttigd mag worden of aanwezig mag zijn.
Vorig jaar hebben we gewerkt met consumptiebonnen, dat was wat lastig. Voor dit jaar zijn
de plannen om een vast bedrag voor de drankjes aan de entreeprijs toe te voegen. De
entree zal dan € 7,00 voor zaterdagavond en € 13,00 voor zondag worden, een verhoging
van € 2,00 resp. € 3,00. Voor dit bedrag kunnen dan de beschikbare koffie, thee, frisdrank en
sapjes genuttigd worden.
Voor het videoprogramma zijn de ondertitelingswerkzaamheden al weer begonnen. Omdat
de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, mede afhangt van het aantal optredens, wacht ik nog
even met het aankondigen van welke programma’s we dit jaar laten zien.

Doris Day overleden
Maandag 13 mei werd het nieuws bekend dat Doris Day op 97-jarige leeftijd is overleden aan
de gevolgen van een longontsteking. In de jaren vijftig en zestig speelde ze de hoofdrol in
vele films, later volgde diverse televisie specials, waarin ook een tweetal met John Denver.
Uit één van die shows komt deze clip: https://www.youtube.com/watch?v=7FQzRZgXxs4. Voor het komende
World of John Denver weekend staat het gastoptreden van Doris in de John Denver Show op
het programma.

Radio en TV
Ithzak Perlman
Tijdens ons World of John Denver Weekend afgelopen oktober, hebben we de documentaire
Music and the Mountains vertoond, over het Aspen Music Festival in 1980. Degenen die
erbij waren zullen zich herinneren dat één van John's gasten in dit programma Ithzak
Perlman was. Afgelopen vrijdagavond werd in Het Uur van de Wolf een bijzonder
programma over hem uitgezonden, dat nog kan worden bekeken via https://tvblik.nl/het-uur-van-dewolf/itzhak.
Meer over zijn bijdrage aan Music and the Mountains kan op zijn website worden gevonden:
http://www.itzhakperlman.com/2019/01/23/when-itzhak-perlman-played-bluegrass-with-john-denver/.
Onderaan deze mail een foto van John met Ithzak.

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben wij weer een aantal clipjes geplaatst:
Leon van der Meer – Rhymes and Reasons: https://www.youtube.com/watch?v=TK3KeoHvpxk
Jerry Kooyman – We Don’t Live Here No More: https://www.youtube.com/watch?v=yMglcoDaRPk
Anneke Duym – Matthew: https://www.youtube.com/watch?v=G7bpVs1TXsA
Anneke Duym met Dirk en Lisa Sipps – Perhaps Love: https://www.youtube.com/watch?v=HnhjgREvDKw
Colorado Children's Chorale - All This Joy: https://www.youtube.com/watch?v=5v3x45_izew (met dank aan
Anne-Marie Bekema voor het delen)
Ray Charles – Take Me Home, Country Roads: https://www.youtube.com/watch?v=umkNMafwT74 (met dank
aan Jan-Paul van Toer voor het delen)

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.
De komende maand staan gepland: 25 mei in Voorst, 1 juni in Boekelo, 9 juni in
Woudenberg, 16 juni in Geesteren en 23 juni in Epe.

Mark Robinson en Steve Brook
Op zaterdagmiddag 1 juni geven Mark Robinson en Steve Brook een duo-concert in Coventry
(Verenigd Koninkrijk). Beide heren hebben in het verleden enkele malen tijdens onze
Denverdagen opgetreden.

Jimmy Duchateau en band
Jimmy Duchateau en zijn band spelen op 8 september weer in het Cultuurhuis in Heerlen.
Ook 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.

John Adams en band
De eerste datums voor de Nederlands/Belgische tour van John Adams en band in 2020 zijn
inmiddels gepubliceerd door de theaters:
Vrijdag 20 maart Hardenberg https://www.voorveghter.nl/programma/john-denver-the-tribute
Woensdag 25 maart Middelburg https://www.zeelandtheaters.nl/programma/john-denver-the-tribute-john-adamsband/25-03-2020-20-00

Vrijdag 27 maart Hoogeveen https://detamboer.nl/voorstellingen/john-denver-tribute-2020
Woensdag 1 april Doetinchem https://www.amphion.nl/programma/john-denver-the-tribute-john-adams-band/01-042020-20-00/

Vrijdag 3 april Overpelt (Be) https://agenda.nieuwsblad.be/agenda/e/john-adams-john-denver-the-tribute-2020/e56a9ee23394-4d57-8e94-6226d6dce96c

Zaterdag 4 april IJsselstein https://www.fulcotheater.nl/john-adams-band/

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/.
Deze en voorgaande nieuwsbrieven kunnen nu via de website worden opgevraagd:
www.wojd.nl, in het menu clubbladen.
Hartelijke groet,
Michiel
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