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Documentaire - Voetbal geeft Indiaanse vrouwen een stem

Regelmatige potjes voetbal houden de vrouwen van geïsoleerde indianendorpen fit, vertellen ze in deze documentaire van Al-Jazeera. Bovendien is de sport de oorzaak (en niet het gevolg) van emancipatie van de vrouwen. Ze komen nu hun huizen uit, de mannen moeten ook eens voor de kinderen zorgen en na een wedstrijd komen ze toe aan het onderling bespreken van hun problemen.
Bijvoorbeeld het veranderende klimaat, dat zorgt voor lange droogtes en meer geconcentreerde regenval. Dat leidt tot overstromingen, mislukte oogsten en watergebrek. Voetballende huisvrouw Felicitas wordt gekozen tot eerste vrouwelijke vertegenwoordiger van haar dorp en reist af naar Lima. Het is verkiezingstijd en ze hoopt op steun van een van de presidentskandidaten voor verplaatsing van het dorp.
Felicitas' delegatie wordt ontvangen door medewerkers van kandidaat Keiko Fujimori maar Fujimori blijft zelf buiten bereik. Wel weten ze een onderhoud af te dwingen met haar tegenstander, Ollanta. Het is moeilijk te geloven dat de camera van Al Jazeera daar geen rol in heeft gespeeld. De bedevaart naar Lima is een succes, vooral doordat de indianen het geluk hebben dat Ollanta later verkozen wordt tot president. De conclusie van de documentaire dat het allemaal te danken is aan het damesvoetbal is het enige vlekje op een mooie reportage.
(25:08)

http://www.youtube.com/watch?v=hohDmK60RtI	 [BEELD 3:14]


Drama - Bad baart baby

Man wil seks maar zijn vriendin heeft hoofdpijn. Dus bevredigt hij zichzelf in het bad, dom genoeg zonder voorbehoedmiddel. De gevolgen laten zich raden: er komt een baby uit het afvoerputje. De bevalling is al weerzinwekkend, daarna wordt het nog smeriger. Glansrol voor acteur Eric Levy in de hoofdrol. (12:25)

http://vimeo.com/28636030


Muziek - Stevie Wonder gejazzificeerd

Het SFJazz Collective is een band van acht gerenommeerde musici die ieder jaar werk van één bekende componist uitvoert. Sinds 2004 waren dat steeds jazzcomponisten maar voor 2011 heeft het collectief gekozen voor Stevie Wonder. In deze relaxte video met veel split screen speelt het gezelschap 'Do I Do.' (6:12)

http://www.youtube.com/watch?v=2t2xRcS5Q9o		[BEELD 1:50]


Animatie - UFO komt schaapjes stelen

Boer vindt het leuker om bij zijn schaapjes te zijn dan bij zijn tyrannieke vrouw. Maar op zekere avond wordt het ene schaap na het andere opgezogen door een vliegende schotel. Boer verzint van alles om de beesten beneden te houden, tot hij op een veel beter idee komt. Geestige tekenfilm van Nederlandse makelij. (5:22)

http://vimeo.com/28551506		[BEELD 0:17 of 3:13]

