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Interview: Kinderen over planking

Planking is: gestrekt op je buik liggen als een plank, armen langs je lijf, liefst op een idiote plaats. Een rijdende auto. Een brugleuning. De bodem van een zwembad. De foto zet je op internet.
Kids react to… is een serie waarin kinderen commentaar leveren op modeverschijnselen op internet. Bijvoorbeeld het liedje Friday van Rebecca Black, het gedrag van Charlie Sheen of de pianospelende Keyboard Cat. Uit de mond der kinderen zult gij de waarheid horen.
Die waarheid heeft veel kanten, dank zij de uitstekende casting van de kinderen. Jongens en meisjes van zes tot veertien jaar oud, verschillende rassen, en er zijn soms zelfs tweelingen bij. De jongste zien zo'n filmpje vaak voor het eerst en uiten ongeremd hun verbazing. That was stupid. De oudere hebben verrassend volwassen meningen en een fijn gevoel voor humor. Waarom zouden mensen 'planken'? "Dat moeten ze van Facebook." "Het is iets nieuws, dat is zo weer over." "Tieners willen toch altijd doen wat andere tieners doen?" Maar sommige vinden het wel degelijk cool, en ook de kinderen die het stom vinden hebben prima suggesties voor de volgende plank. En wat zeg je tegen mensen die planken? "Niet doen. Elke vijf seconden sterft iemand aan planking." (8:22)

http://www.youtube.com/watch?v=EuJt0NF7soA
http://www.youtube.com/watch?v=OhqgO2wXvhU	[BEELD 0:21]


Nieuws: Pa, met mij, ik ben homo

Amerikaanse soldaat belt vanuit Duitsland zijn vader om te vertellen dat hij homo is. In het Amerikaanse leger mag je daar sinds kort voor uitkomen. De soldaat blogde al geruime tijd anoniem over dit onderwerp. Video is spannend en ontroerend: je ziet hem al zijn moed bij elkaar rapen. Zul je altijd van me houden Dad? (7:32)

http://www.youtube.com/watch?v=DVAgz6iyK6A		[BEELD 2:54]


Muziek: De zoon van Freddie Mercury

Griezelig goede imitator van Queen-zanger doet Somebody to Love op zolderkamer. Niet alleen qua stem maar ook qua gezicht is hij sprekend Freddie. Het YouTube-kanaal QueenExtravaganza houdt blijkbaar een wedstrijd. Er is nog een heel goede inzending, maar deze zanger lijkt qua uiterlijk meer op zichzelf. (4:15)

http://www.youtube.com/watch?v=dREKkAk628I 		[BEELD 0:07]
http://www.youtube.com/watch?v=A6RFJFqhvV8


Archief: Vieze koffie, schat

Fragmenten uit Amerikaanse koffiereclames uit de jaren '50 waarin mannen bij hun vrouw klagen over 'haar' koffie. Pijnlijk om te zien: de verhoudingen in het huishouden (of het beeld daarvan bij de makers) maar ook de kwaliteit van teksten en acteren. Reacties op YouTube voegen daar nog veel amusementswaarde aan toe. (0:58)

http://www.youtube.com/watch?v=VssO5bKFJU0		[BEELD 0:15]



