Hallo WOJD,
In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar onder meer aandacht voor John’s verjaardag, onze
nieuwe manier voor het versturen van de nieuwsbrieven, enkele clips en de agenda.
Een PDF versie van de nieuwsbrief is te bekijken via onze website www.wojd.nl in het menu
clubbladen.

John’s verjaardag
Vandaag is het zesenzeventig jaar geleden dat John werd geboren in Roswell, New Mexico.
Gefeliciteerd John, waar je ook bent…

Nieuwe werkwijze voor het versturen van nieuwsbrief
Het versturen van de vorige nieuwsbrief van 22 december ging erg moeizaam, omdat er op
internet steeds meer barrières worden opgetrokken tegen de manier waarop we tot nu toe
de nieuwsbrieven verstuurden. Daardoor is de vorige nieuwsbrief in eerste instantie niet bij
iedereen aangekomen, maar hopelijk wel nadat we hem individueel verstuurd hebben.
Tijd dus om de werkwijze wat te veranderen.
Vanaf deze mail worden de mails op individuele basis verstuurd. Dit gebeurt wel vanuit een
batch, want om ze elke keer stuk voor stuk te versturen is wat vermoeiend.
Een gevolg van de nieuwe manier van versturen is dat de PDF versie van de nieuwsbrief niet
meer kan worden bijgesloten. Mocht je deze wel willen bekijken of opslaan, dan kun je hem
opvragen via onze website www.wojd.nl in het menu clubbladen.

Een paar cijfers
Voor deze werkwijze moest de administratie wel opnieuw geordend worden.
Momenteel hebben we 166 e-mailadressen geregistreerd (enkele mensen hebben meerdere
e-mail adressen bij ons opgegeven) en via Facebook hebben we 1533 volgers (waarvan er
1519 de pagina leuk vinden).

Jouw gegevens
De nieuwe werkwijze geeft meteen de gelegenheid om aan te geven welke gegevens we nu
van je geregistreerd hebben, en je te vragen om deze via een antwoord op deze mail aan te
passen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zijn.
Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan overigens altijd door een nieuwsbrief te beantwoorden
en daarbij aan te geven dat je je wilt uitschrijven.
Roepnaam (voor de aanhef bovenaan de nieuwsbrief): WOJD
E-mail adres (om de nieuwsbrief te kunnen versturen): info@wojd.nl
Volledige naam (zodat we weten wie je bent):
The World of John Denver

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie en worden niet
gedeeld met anderen. Jouw gegevens zijn uiteraard ook niet opgenomen in de PDF-versie
van deze nieuwsbrief.

Keuzes maken: The World of John Denver Weekend 2020
In de vorige nieuwsbrieven hadden we al gevraagd of degenen die bij het The World of John
Denver Weekend in 2020 aanwezig willen zijn, willen doorgeven welke weekenden in mei,
juni, oktober en november geschikt zijn.
Binnenkort maken we de nu nog moeilijke keuze, maar mocht je voorkeuren hebben en deze
nog niet hebben doorgegeven, dan kan dat nog heel eventjes via https://wojd.nl/WOJD2020WeekendKeuze.htm of door deze mail te beantwoorden met daarin de datums in
mei/juni/oktober/november die zouden uitkomen. Het maakt de keuze misschien weer wat
makkelijker…

Clips
We hebben een paar clipjes van de Joe Henry tribute tijdens het Windstar Symposium 1991
gepubliceerd (we hebben deze en meer ook laten zien onze documentaire over het
symposium tijdens ons weekend in oktober):
The Wings that Fly us Home: https://www.youtube.com/watch?v=J6EnCwvVyVs
The Flower that Shattered the Stone (met Dame Olivia Newton-John):
https://www.youtube.com/watch?v=mo5ru5PJjXg

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

Verjaardagsconcert Jerry Kooyman
Jerry gaf afgelopen zondagmiddag een verjaardagsconcert in café De Kat in de Stad in Delft.

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 meer informatie.
Voor de komende weken staan de volgende optredens gepland:
11 januari in Voorst,
18 januari in Geesteren,
1 februari in Woudenberg.

Jimmy Duchateau en band
Voor 2020 zijn 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 Nederlands/Belgische tour van John Adams en band in 2020 is te zien op de volgende
locaties:
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.
Rest mij nog om iedereen een gelukkig en gezond 2020 te wensen!
Hartelijke groet,
Michiel

