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Muziek - Pianospelen bij orkaan Irene

Wat doe je als beroepsmusicus wanneer je thuis zit, een storm losbarst, de elektriciteit uitvalt, het water stijgt en de bomen bij bosjes omvallen? Juist. Je gaat zitten oefenen, bij kaarslicht.
De Russisch-Amerikaanse concertpianiste Valentina Lisitsa was in haar woning in North Carolina toen Irene toesloeg en haar laatste video is een registratie van haar repetities, in haar eentje thuis, voor de plaatopnamen van muziek van Franz Liszt die op haar programma stonden.
Lisitsa was een van de eerste klassieke musici die een kanaal opende op YouTube, nu vier jaar geleden. Deze video's, 180 stuks inmiddels, zijn steeds beter geworden: betere cameraposities, hogere beeldkwaliteit, meer instellingen. Maar altijd, zoals ze zelf zegt, 'hands and face,' geen moeilijk gedoe.
Het bijzondere van deze video is niet zozeer dat je nu alléén haar handen ziet, in een mooi getrokken shot met kaarsen op de achtergrond - er was immers niemand om de camera te bedienen. Speciaal is vooral dat ze bij de onheilspellend rommelende muziek achteraf beelden heeft gemonteerd van de storm, opgenomen door het raam, en van de gevolgen rondom haar huis. Verslag in tekst staat bij de posting op haar YouTube-kanaal. (14:30)

http://www.youtube.com/watch?v=PYZ7KpnKWkI	[BEELD 1:06]


Reportage - Gekkenwerk op hangbrug in Kiev

Vier tieners klimmen naar de top van de Moskoubrug in Kiev door op handen en voeten over de kabels te lopen. Veiligheidsvoorzieningen: nul. De opname is doodgriezelig door het gehijg van de cameraman en door de bereikte hoogte van meer dan honderd meter. Dat het goed afloopt maakt het niet minder eng. (12:05)

http://www.youtube.com/watch?v=XjAMdbEXSdo		[BEELD 9:37]


Animatie - Gestoorde kippen in het stadion

Maffe animator Cyriak laat in zijn films vaak dieren idiote dingen doen. Koeien, schapen en teddyberen doen rare dansjes en als het zo uitkomt legt Cyriak ze daarbij letterlijk in de knoop. In zijn laatste video maken balvaardige kippen een voetbalstadion onveilig. Let op de details, zoals de wave waarop zelfs wordt gesurft. (1:00)

http://www.youtube.com/watch?v=KVHBFCiSalM	[BEELD 0:34]


Cursus - Alles over dynamiet

Wat is dynamiet? Waar haalt het zijn destructieve kracht vandaan? Waarom zijn die staven zo veilig? Periodic Videos is het populaire YouTube-kanaal van chemici aan de universiteit van Nottingham. Opgewekte scheikundigen geven uitleg met molecuulmodellen, archiefbeelden en unieke foto's van staven tijdens het ontploffen. (8:58)

http://www.youtube.com/watch?v=pWuYtvzxuLE		[BEELD 1:57 of 5:28]




