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Zomaar - Alledaagse dingen in slow motion

Een voetbal in je gezicht. Een steekvlam uit een sigarettenaansteker. Je vinger in een muizeval. The Slow Mo Guys zijn twee Britse jongens met een brede belangstelling en een digitale camera. Als ze zich afvragen: hoe zou dat-en-dat er uitzien in slow motion, dan zoeken ze dat uit. En dat doen ze ongeveer eenmaal per week.

Dat verpakken ze bovendien in ongedwongen dialogen, waarbij ze met zichbaar genoegen elkaar jennen of pijn doen. Bijvoorbeeld met die voetbal of die muizeval. Het zijn reuze amusante en leerzame video's, in haarscherpe HD bovendien.

In de laatste aflevering proberen de heren een tafelkleed onder een assortiment serviesgoed vandaan te trekken. Als dat iets te weinig ravage oplevert, maken ze de opstelling opnieuw en pakken ze de honkbalknuppel erbij. Alles telkens eerst op normale snelheid, daarna sterk vertraagd.

Het resultaat is pure kunst. Honderden scherven wentelen doelloos door de lucht, achtervolgd door wolken thee- en wijndruppels. Wat in werkelijkheid nog geen seconde duurde, levert een intrigerend kijkspel op van driekwart minuut. Na afloop krijgen we te zien hoe tientallen scherfjes in de knuppel zijn achtergebleven en hoe bijna alle rommel níet op het daartoe neergelegde zeil is terechtgekomen. (9:27)

http://www.youtube.com/watch?v=XjwO9InuFJk
http://www.youtube.com/watch?v=VZqwvGhoHKU
http://www.youtube.com/watch?v=TdrHYPeWxwc	[BEELD 1:41]


Muziek - Sfeervol concert zonder publiek

Latin-zangeres Gaby Moreno live bij de Amerikaanse omroep NPR in een ongezellige bibliotheekachtige ruimte, met een begeleidend gitarist. Op de achtergrond applaudisseren misschien vijf mensen. Toch is het gezellig, intiem, en swingend. Moreno is bloedmooi en toch bescheiden, en straalt een tomeloos plezier uit. (12:37)

http://www.youtube.com/watch?v=sIdRsY5HJGw		[BEELD 1:29]


Cursus - Leer ondernemen van een superster

Jay Adelson nam deel aan succesvolle bedrijven als Equinix en Digg.com. Nu is hij investeerder. In Ask Jay geeft hij tips aan starters, met humor en zonder dikdoenerij. Heb ik een businessplan nodig, wanneer zeg ik mijn baan op, welk deel van mijn aandelen geef ik aan een investeerder? (16:02)

http://www.youtube.com/watch?v=MCbLihzsbE8 529
http://www.youtube.com/watch?v=u-WqXUiQp0s 419
http://www.youtube.com/watch?v=ewTl4aRU--s 		[BEELD 2:43]




Archief - Malariabestrijding volgens Disney, 1943 

Voorlichtingsfilm was voor gebruik in Latijns Amerika. De Zeven Dwergen (zonder Sneeuwwitje) leggen poelen droog, halen waterplanten weg en sprenkelen olie om de malariamug uit te roeien. Het middel Paris Green dat de dwergen strooien bevat arsenicum en is niet zo onschuldig als wordt voorgesteld. (9:45)

http://www.youtube.com/watch?v=y68F8YwLWdg	[BEELD 5:08]

