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Drama - Mag ik een allerlaatste knuffel?

Vrouw krijgt ex aan de deur. Hij wil nog één knuffel. Maar de dingen zijn niet wat ze lijken en lugubere verrassingen volgen elkaar snel op. Perfecte video van regisseur, schrijver en actrice Denise, gespecialiseerd in horror-achtige korte films. Last Visit is niet de laatste maar wel een van de beste op haar YouTube-kanaal DeniseVlogs ('vlogs' is natuurlijk een samentrekking van 'video' en 'bloggen')

Denise gebruikt haar achternaam niet en persoonlijke details zijn schaars. Vermoedelijk is ze 26 en woont ze in Venice, Californië. Wel komt ze vaak in beeld: net als Hitchcock figureert ze in elke film. Bovendien voorziet ze iedere video van een voor de camera ingesproken commentaar. Daarin bespreekt ze reacties van kijkers en legt ze het verhaal uit. Hoewel deze commentaren meestal overbodig zijn, zijn ze niet vervelend om naar te kijken. Denise heeft een ongedwongen verteltrant en is belachelijk mooi. (In een recente extra video beschrijft ze wat voor make-up ze gebruikt.)

Wat verder opvalt, naast de hoge kwaliteit en stijlvastheid van haar goedkoop gemaakte werk, is haar productiviteit. Elke maand zijn er zeker twee nieuwe korte verhalen. Ze zal hier vast vaker worden genoemd. (18:14)

http://www.youtube.com/watch?v=o2InAcmWDfw
http://www.youtube.com/watch?v=QF4WrqHl0y8
http://www.youtube.com/watch?v=nIG6bFqqprI


Documentaire - Het UFO-Welkomstcentrum

Zonderling Jody Pendarvis in South Carolina heeft in zijn tuin twee wrakke vliegende schotels gebouwd, bovenop elkaar. Hij heeft gevoel voor humor maar lijkt echt te geloven in zijn UFO-Welkomscentrum. Er zijn dingen die hij van de aliens niet mag zeggen, en de 'Men in Black' zijn ook al langsgeweest. (9:01)

http://vimeo.com/24718582


Humor - Hitsig liefdeslied vol misverstanden

Jongen en meisje zingen elkaar soulvol toe via sms. Enige probleem: de automatische correctie van het mobieltje, die zomaar woorden verandert. Natuurlijk altijd op zo'n manier dat je er een roodhoofd van krijgt. Het onschuldige 'job' wordt bijvoorbeeld 'hiv.' Nieuwe hit van de satirische site Collegehumor.com. (3:09)

http://www.collegehumor.com/video/6598283/auto-correct-love-song


Animatie - Onmogelijke game toch gespeeld

Ene Kazz raakt verzeild in een volledig geruïneerd level van de game San Francisco Rush, een racespel. Het circuit is vaker niet te zien dan wel. Hij besluit het toch te spelen. Het resultaat is een gekmakende video, die niet geschikt is voor mensen met epileptische aanleg. Slaagt Kazz erin het level uit te spelen? (4:06)

http://youtu.be/OJyCppPNEeM

