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Humor: Stephen Fry lult Sydney plat

Dit voorjaar mocht een goedgemutste Stephen Fry in het operagebouw van Sydney meer dan drie kwartier lang tegen een genietend publiek aankletsen. Het werd een soort conference, waarin hij een flink deel van zijn levensloop met Britse humor beschrijft. Daarna liet hij zich ook nog eens een dik half uur interviewen. Het geheel werd uitgezonden door de Australische tv-zender ABC1.
Moppen over wat de inwoners van Melbourne over Sydney zeggen (daar wonen alleen maar rukkers), anekdotes over zijn niet zo succesvolle schoolcarrière (de gevangenis, waar hij enige tijd doorbracht, was daarna zo gek nog niet), een verhaal over zijn eerste ontmoeting met Hugh Laurie en een smakelijke imitatie van Mr. Bean - allemaal mooie momenten in deze show.
Op internet doet Fry het goed. Zijn tv-werk wordt intensief bekeken op YouTube, hij heeft uitgebreid gepodcast en op Twitter heeft hij ruim drie miljoen volgers. Dit programma staat al een half jaar in zes delen van een kwartier op YouTube (een aanwijzing dat dat niet door de rechthebbende is gedaan) maar slechts 2500 mensen zijn aan het eerste deel begonnen. Een kwart daarvan haalde deel zes. Ten onrechte, want Fry is hier onderhoudend, grappig en in zijn element. (1:28:11)

http://www.youtube.com/watch?v=OamQy8wc2XE  [BEELD 1:56]
Hier volgen de overige delen, maar je kunt vanuit het eerste venster steeds doorklikken, dus ze zijn niet echt nodig:
http://www.youtube.com/watch?v=D8xXTadpOSk
http://www.youtube.com/watch?v=n95BZioX348
http://www.youtube.com/watch?v=X8I2MsYnlok
http://www.youtube.com/watch?v=wqgni7UYknY
http://www.youtube.com/watch?v=B3MBgG6Pf8g


Kunst: Functioneel naakt of softporno

Zoek de modepop: oogverblindend model Benedicte De Baron loopt en kruipt bloot tussen de ontklede etalagepoppen. Is zij echt of één van hen? is de diepzinnige vraag van de maker. Wedervraag: is die vraag serieus of een excuus voor softporno? YouTube is duidelijk minder preuts geworden. (3:47)

http://www.youtube.com/watch?v=rSG6Hepvpo0	[BEELD 1:27]


Documentaire: Grime, de tattoo-tovenaar

Tatoeage-artiest Grime is verminkt door brandwonden, en vindt daarin inspiratie om harder te werken dan anderen. Aldus een hele rij collega's, die uitleggen waarom Grime zo goed is. En hij hoeft niet in een reality-show. Maar dus wel in deze mooie documentaire van VBS.tv, de videosite van Vice Magazine. (38:15)

http://www.youtube.com/watch?v=k0SZMpJxoCI	 [BEELD 2:47]
http://www.youtube.com/watch?v=QlKnjcwaySg
http://www.youtube.com/watch?v=ICznJXHbOuU


Muziek: Meesters van de a capella

Piepjonge Danny Fong (23) maakt schitterende vocale muziek, meestal door zelf in split-screen alle partijen van een nummer te zingen. Hij kan alles aan: Beach Boys, Manhattan Transfer, Simon & Garfunkel. Hier werkt hij samen met bas Rob McLaren in Their Hearts Were Full Of Spring en When She Loved Me. (7:33)

http://www.youtube.com/watch?v=oX0BsiSXojQ
http://www.youtube.com/watch?v=e01XAmmLGbE [BEELD 0:47]

