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Actueel - Miss Universe, vanwege de interviews

Komende nacht wordt in Sao Paolo uit 89 kandidaten een nieuwe Miss Universe gekozen. Zoals bekend moet een Miss tegenwoordig inhoud hebben, daarom horen daar interviews bij. Ditmaal moesten de volgende splijtende vragen worden beantwoord:
Geloof je dat er leven is op andere planeten?
Wat hebben vrouwen voor op mannen?
Als je een dier was, wat zou je dan willen zijn?
Al deze interviews staan online en ze leveren eindeloos vermaak. Zo spreekt Miss België geen behoorlijk Engels, laat staan dat ze in die taal iets zinnigs zegt over astronomie. Miss Nederland vindt het geweldig vrouw te zijn omdat ze dan d'r haar kan doen. Miss Canada was het liefst een poes: de hele dag nietsdoen en veel aandacht krijgen. Als Miss Groot-Brittannië zegt dat ze een rups wil zijn, schrik je even. Maar dat is om later een vlinder te worden, en dan kan je gratis overal naartoe vliegen. Dus daar is over nagedacht.

Voor liefhebbers van de buitenkant is zijn er video's onder de titel Strike a Pose waarin de dames in extra versierde badkleding mooie houdingen aannemen. En vannacht zullen op de website van de organisatie delen van de ceremonie worden uitgezonden.

http://www.youtube.com/watch?v=JPas6vpeOHQ
	http://www.youtube.com/watch?v=Pr0dC5KizCA
	http://www.youtube.com/watch?v=VViWpMBBKCk
	http://www.youtube.com/watch?v=8YEyv6_Asss
http://www.youtube.com/watch?v=8M6Wj2EbEgo


Animatie - Ontroerende tekenfilms over 9/11

Nabestaanden van slachtoffers praten over hun verlies. Je hoort hun eigen stem maar in beeld spelen getekende figuren na wat er gebeurde, een beetje in de stijl van the Flintstones. Tragisch verhaal, bijna komisch beeld - het effect is verpletterend. Zie het maar eens droog te houden. (10:01)

http://www.youtube.com/watch?v=7k8HHfJe828
http://www.youtube.com/watch?v=yfWa9gI-Bks
http://www.youtube.com/watch?v=QgGQAr5hmRI


Lezing - Goochelen met iPods

Bij de trucs van illusionist Marco Tempest gaan de realiteit en de schermen van drie iPods naadloos in elkaar over. Bij deze virtuoze show in de TED-lezingencyclus vertelt hij al goochelend over leugens en bedrog. "De goochelaar belooft je te bedriegen en dat doet hij. Eerlijker kan niet." (5:06)

http://www.youtube.com/watch?v=fumsXEuiLyk


Muziek - Cellos smell like teen spirit

De sexy Kroatische cellisten Luka Šulić and Stjepan Hauser produceren aan de lopende band YouTube-hits met elektrische cello-covers van popsuccessen. Ze braken door met een spectaculaire clip van Smooth Criminal van Michael Jackson. De nieuwste is een live-uitvoering van Nirvana's Smells like teen spirit. (6:59)

http://www.youtube.com/watch?v=jjOQac1vOEc
http://www.youtube.com/watch?v=S7bz1gFc2kg

