Hallo.
In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer het The World of John Denver Weekend
2019, TV-programma’s, clipjes en tribute evenementen.
Komende zondagmiddag is er een live tribute concert door Jimmy Duchateau en zijn band
in Heerlen!

The World of John Denver Weekend 2019
Over vijf weken vieren we het The World of John Denver Weekend in Zoetermeer. Er zijn al
diverse aanmeldingen uit binnen- en buitenland, maar we hopen natuurlijk nog meer
aanmeldingen te krijgen.
Het programma is te vinden op de website voor het evenement:
www.wojd.nl/WOJD2019.htm. Daar is nu ook de promotieclip voor het evenement te
vinden, en je kunt je daar ook aanmelden.
We hebben weer een leuke groep internationale artiesten voor de live tributes, er zullen
optredens zijn van onze vaste artiesten Anneke Duym en Jerry Kooyman, en van WOJD
debutanten Cor Muurling en Kazuhiro Ishiwatari. Misschien komen er nog aanmeldingen
voor optredens bij. Het geplande optreden van Jan Boezen is helaas geannuleerd wegens
andere verplichtingen.
Naast de optredens, is er een afwisselend videprogramma met opnames van en over John
uit de hele wereld.
Het zaterdagavondprogramma begint (na de optionele meet-greet-eat in een restaurant)
met diverse clips. Hierin onder meer een aantal interviews met John, waarin hij praat over
het ontstaan, de
doelstellingen en de projecten van Windstar - een mooie introductie op de uitgebreide
documentaire die we later op de avond vertonen over het Windstar symposium in 1991.
Daarnaast praat John ook over The Hunger Project, over zijn passie voor astrologie, over zijn
speciale band met Australië en veel meer.
Zondagochtend vertonen we de ABC John Denver show uit 1974, met onder meer Doris Day
en Dick van Dyke, en diverse liedjes van vooral het Back Home Again album.
Ook vertonen we over het weekend verspreid een aantal minispecials over speciale
samenwerkingen van John, onder meer met collega artiest Barry Manilow, inspirator
Buckminster Fuller, tekstschrijver Joe Henry, politicus Gary Hart en zijn Russische zangcollega
Alexander Gradsky.
Kortom, voor elk wat wils en ook voor elk wat nieuws… Alle Engels gesproken
videoprogramma’s zullen in het Nederlands ondertiteld zijn.

Radio en TV
Afgelopen weekend begon het The Voice Senior seizoen, en meteen was er al een uitvoering
van een John Denver nummer. Ruud Hermans zong Take Me Home, Country Roads.
Gemist? Het optreden is nog na te zien op https://www.rtl.nl/video/8252a10a-b221-4084-a1c7-2150d685d892
Dank aan Ellen Mulder voor de tip.
Op 4 oktober zendt het ABC network in Amerika de special ‘The Muppets Celebrate the
Memories of John Denver’ uit. Kermit neemt zjin vrienden mee naar het John Denver
Memorial Sanctuary in Aspen.
Alle informatie, waaronder het volledige script, kan worden bekeken op
https://disneyfanon.fandom.com/wiki/The_Muppets_Celebrate_the_Memories_of_John_Denver

Met dank aan Jeroen Holthuijsen voor de tip.

Clipjes
De promotieclip voor ons weekend kan ook los bekeken worden op
https://www.youtube.com/watch?v=CfOilUqjLs8

Jan Boezen en René Wingelaar – In The Grand Way: https://www.youtube.com/watch?v=TOCiL6fPecg

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

Jerry Kooyman
Jerry Kooyman speelde op 18 augustus in Delft: https://www.facebook.com/events/471088680116929/

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 volgende optredens staan voor de komende maand gepland:
7 september in Geesteren,
14 september in Woudenberg,
21 september in Epe,
28 september in Voorst.

Jimmy Duchateau en band
Jimmy Duchateau en zijn band spelen komende zondagmiddag 8 september weer in het
Cultuurhuis in Heerlen. https://www.facebook.com/events/367252893958796/
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
Zaterdag 21 maart Emmen https://www.atlastheater.nl/voorstellingen/john-adams-band-john-denver-the-tribute-21-mrt/
Zondagmiddag 22 maart Etten-Leur https://www.bestelkaartjes.nu/event/john-denver-tribute/
Woensdag 25 maart Middelburg https://www.zeelandtheaters.nl/programma/john-denver-the-tribute-john-adamsband/25-03-2020-20-00

Donderdag 26 maart Wijk bij Duurstede http://www.calypsotheater.nl/k/n409/news/view/3698/3355/john-denvertribute-2020.html

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 ook via de website worden opgevraagd:
www.wojd.nl, in het menu clubbladen.
Hartelijke groet,
Michiel

