Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het The World of John Denver Weekend
2019, Radio en TV, clipjes en tribute evenementen.
Eén van de TV programma’s wordt morgenmiddag, maandag 1 juli, uitgezonden.

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 van
19:15 tot 22:45 uur, en zondag van 10:00 tot 17:00 uur (eindtijden bij benadering) weer een
gevarieerd programma hebben met diverse live tribute optredens en mooie videobeelden
van John op een groot scherm.
De entreeprijs voor zaterdagavond bedraagt € 7,00 per persoon, voor zondag € 13,00 per
persoon. Koffie, thee, frisdrank en sapjes zijn in deze prijs inbegrepen.
Voor de live optredens heeft nu ook Jan Boezen zich aangemeld, naast eerdere
aanmeldingen van Anneke Duym, Cor Muurling en Jerry Kooyman. Ook Kazuhiro Ishiwatari
uit Japan heeft serieuze en enthousiaste plannen hiervoor. En er zijn nog diverse anderen
die mogelijk ook een bijdrage zullen gaan leveren, maar waar we nog geen definitieve
toezegging van hebben ontvangen. Helaas heeft Casey Brooks zijn geplande optreden dit
jaar moeten annuleren.
De beschikbare tijd voor het videoprogramma hangt af van het aantal en de duur van de
optredens. De programma’s die de we in ieder geval willen laten zien, zijn:
- Op zaterdagavond een compilatie van het Windstar Symposium uit 1991. John zingt
diverse liedjes en vertelt wat ze op dat moment voor hem betekenen. En er zijn
eerbetonen aan tekstschrijver Joe Henry, met wie John veel nummers samen heeft
geschreven, en aan Buckminister Fuller, één van John’s eerste helden John schreef
het nummer “What One Man Can Do” voor Bucky. Deze compilatie duurt ca 75
minuten. De opnames zijn wat donker, maar er is hard aan gewerkt om dat te
verbeteren, en waar nodig zijn minder goede delen vervangen door toepasselijke
andere beelden.
- Op zondagochtend beginnen we met de luchtige John Denver show uit 1974, zoals
geproduceerd voor ABC Television. Er is veel muziek, en gasten in deze show zijn
Doris Day, Dick van Dyke en George Gobel.
- Daarna hebben we tot de lunch weer een selectie van diverse videoclips, met een
Alexander Gradsky special, een fragment uit De Wereld draait Door, een optreden
van het Mitchell Trio en optredens in Zweden, Japan en Amerika. (en nee, we hebben
deze selectie niet gemaakt op basis van de tegenstanders van onze oranje
leeuwinnen).
De Engels gesproken programma’s zullen in het Nederlands ondertiteld zijn.

Radio en TV
Altijd al een treinreis door Colorado willen maken? Komende maandagmiddag 1 juli om
14:50 uur kun je op NPO2 meerijden via RailAway...
https://portal.eo.nl/programmas/tv/rail-away/gemist/2019/07/01-usa-denver-railroad-en-pikes-peak/

Of kijk je liever naar een concert van John? Stem dan op zondag 7 juli op 20:00 uur af op
BBC4, daar wordt dan het Wembley concert uit 1979 weer uitgezonden. Of kijk op maandag
8 juli om 4:05 's nachts.
https://www.bbc.co.uk/programmes/b03jgq83

Clipjes
Op onze Facebook pagina hebben wij weer een aantal clipjes geplaatst:
Joe Henry over het schrijven van liedjes met John Denver: https://www.aspenpublicradio.org/post/joe-henryshares-memories-writing-songs-john-denver

Eén van die liedjes was ‘A Baby Just Like You’ voor Frank Sinatra, diens uitvoering:
https://www.youtube.com/watch?v=FBHypRPHXVU

Nog één van Joe Henry: Eagles And Horses door René Wingelaar en Guido Bos:
https://www.youtube.com/watch?v=R_hdvEIpfRE

En de laatste van Joe Henry: Come And Let Me Look In Your Eyes door Esther van der Spek:
https://www.youtube.com/watch?v=jXDmKpICDp8

Kazuhiro Ishiwatari & Peace MKR – Take Me Home, Country Roads:
https://www.dropbox.com/s/l3ojxwo55xhtfn2/Country%20Roads.MOV?dl=0

Mark Robinson en Steve Brook - Rhymes and Reasons: https://www.youtube.com/watch?v=y6y_-I9YN6Q
Jan Boezen – One: https://www.youtube.com/watch?v=gIZhspkh9i8
'I Remember You', geschreven door Johnny Mercer in 1941 voor Judy Garland, op wie hij
verliefd was. Hij gaf het aan haar de dag nadat ze trouwde met David Rose. De muziek is van
Victor Schertzinger.
John heeft het nummer opgenomen op het 'One World' album. Andere artiesten die het
gezongen hebben zijn onder meer The Beatles, Doris Day, Art Garfunkel, George Michael en
Ella Fitzgerald.
https://www.youtube.com/watch?v=uLId1jcrsDo

Nog een liedje dat niet vaak voorbij komt, 'The Cowboy and The Lady'. Geschreven door
Bobby Goldsboro in 1977, en door John opgenomen voor het album Some Days Are
Diamonds.
Dolly Parton en Brenda Lee namen het nummer ook op, maar gebruikten de titel 'The
Cowgirl and the Dandy'. https://www.youtube.com/watch?v=fw3xDchEdFk
John met Sylvie Vartan – Love Again: https://www.youtube.com/watch?v=GI3JOeXCSvY

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 Ribhouse Texas site was op het moment van dit schrijven niet goed bijgewerkt, maar ik
zag voor de komende zomerperiode de volgende optredens gepland: 3 augustus in Boekelo,
20 juli en 17 augustus in Epe.

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 volgende datums voor de Nederlands/Belgische tour van John Adams en band in 2020
heb ik tot nu toe kunnen vinden:
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
Zaterdag 28 maart Leeuwarden https://www.koepeltheater.nl/evenementen-in-leeuwarden/john-denver-the-tribute/
Zondag 29 maart Veenendaal https://www.lampegiet.nl/programma/?maand=2020-03-29
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.
Fijne zomer gewenst, en hartelijke groet,
Michiel

