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Muziek - Huppelende violiste kan veel meer

Lindsey Stirling is een schattig meisje van 25 dat poppy vioolmuziek speelt, daarbij leuk in het rond huppelt en consequent guitig blijft kijken. Ze heeft twee handen vol video's gemaakt die per stuk tienduizenden views hebben gekregen. Daaraan is te zien dat ze snel groeit. Het begon een jaar geleden met een wat schuchtere auditie waarin ze alleen speelt in een huiskamer. Daarna is ze steeds geliktere video's gaan maken, is ze gaan samenspelen met andere veelbelovende popmuzikanten (zoals Jake Bruene, over wie een andere keer) en is ze gaan werken met dansers. Een half jaar geleden mocht ze optreden in de pauze van een Amerikaanse NBA-basketbalwedstrijd.
Haar laatste twee video's zetten die lijn voort. Het huppelen krijgt structuur. In Epic Violin Dance Performance staat ze live op een podium met een dansgroep. Soepeltjes schakelt ze heen en weer tussen synchroon met de groep meedansen (waarbij ze vooraan staat, dus de rest niet ziet) en ogenschijnlijke ad lib-bewegingen. In On the Floor Take Three bestaat de dansgroep uit twee versies van haarzelf, met wie ze in een parkeergarage exact synchroon samenspeelt en -danst.
Een jonge artieste die zich zo snel ontwikkelt - daar kunnen we nog lang plezier van hebben. (16:02)

http://www.youtube.com/watch?v=KFpBwJlCEP0
http://www.youtube.com/watch?v=pRPOztxXWlQ
http://www.youtube.com/watch?v=S2APZN9FJNY
http://www.youtube.com/watch?v=fwqDDFkOaCc 
http://www.youtube.com/watch?v=vCaOS3TAjbI	 [BEELD 1:30]



Animatie - Attack of the killer toilet

Dat had de titel kunnen zijn van deze onsmakelijke, gruwelijke en grappige klei-animatie. Jongetje is bang om naar de wc te gaan. Moeder heeft wel enig begrip maar vader vindt het belachelijk. Dat dat niet goed afloopt is snel duidelijk, spannend is vooral wie er voor de bijl gaat en hoe. (4:15)

http://www.youtube.com/watch?v=UCmMebE0pIg		[BEELD 1:44]



Drama - Hoe was het voor hem, en hoe voor haar?

Twee vrouwen vertellen elkaar tijdens het hardlopen over hun date van de vorige avond. De twee mannen doen hetzelfde bij barbecue en bier. We horen dus over dezelfde date eerst het verhaal van de vrouw, daarna van de man, en dat twee keer. Interessant vergelijkingsmateriaal - de verschillen zijn opzienbarend. (3:47)

http://www.youtube.com/watch?v=2y_-vsHvPBE		[BEELD 0:46]


Documentaire - De hoogbejaarde duiker

Duiker Ray Ives is 75 en nog actief. Aan 46 jaar duiken heeft hij een scheepscontainer vol eigen vondsten overgehouden: munten, vuurwapens, aardewerk, vliegtuigonderdelen en zelfs een zwaard uit de 17e of 18e eeuw. Hij heeft ook een 100 jaar oud duikerpak, dat hij nog nu en dan gebruikt. Meesterwerkje. (14:36)

http://vimeo.com/28404579		[BEELD 1:06]

