Hallo WOJD,
Komende vrijdag zou de John Adams tour door Nederland en België van start gaan. Helaas
zijn alle concerten afgelast in verband met het Coronavirus. Er wordt een nieuwe tour
gepland voor 2022, omdat de theaters voor 2021 al vol zaten.
Inmiddels zijn wel de eerste datums van de concerten van Ralph van Maanen (in de vorige
nieuwsbrief vermeld onder zijn pseudoniem Mickley Finn) en Robin van Beek bekend. Deze
staan natuurlijk vermeld in de agenda, alsmede de concerten van Jimmy Duchateau. Hopelijk
kunnen deze concerten allemaal wel doorgaan.
Verder in deze sobere nieuwsbrief van 2020 nog enkele videoclips.
Een PDF versie van de nieuwsbrief is te bekijken via onze website www.wojd.nl in het menu
clubbladen.

Clip van ons The World of John Denver Weekend, afgelopen oktober:
Interview met Thomas Acda over ‘Leaving on a Jet Plane’ bij De Wereld draait Door:
https://www.facebook.com/worldofjohndenver/videos/2673205802909644/

Kazuhiro Ishiwatari – Sweet Surrender: https://www.youtube.com/watch?v=nnS-4Euai2I

Andere clips
Ralph van Maanen – This Old Guitar: https://www.facebook.com/269634013058268/videos/554845811777379/

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

Jimmy Duchateau en band
Op 17 mei 2020 in Heerlen: https://tributetojohndenver.com/2019/02/22/17-05-2020-parkstad-limburg-theaters-heerlen/
Op 29 augustus 2020 in Valkenburg: https://tributetojohndenver.com/2019/02/22/29-08-2020-openluchttheatervalkenburg/

Ralph van Maanen & Robin van Beek en band
Op 10 juli in Gouda: https://www.robinzingt.nl/events/10-07-john-denver-country-roads-gouda/
Op 17 oktober in Veenendaal: https://basiliekveenendaal.nl/agenda/john-denver-tribute

The World of John Denver
Zaterdagavond 7 en zondag 8 november: The World of John Denver Weekend in Zoetermeer
https://www.facebook.com/events/2445676938875320/

Leon van der Meer
Leon treedt relmatig op bij de diverse restaurants van Ribhouse Texas, maar vanwege het
Coronavirus zijn de restaurants de komende tijd gesloten. Kijk op https://www.ribhousetexas.nl/ voor
meer informatie.

John Adams en band
De tour van John Adams en band is geannuleerd vanwege het Coronavirus. Er zijn plannen
voor een nieuwe tour in 2022.

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

