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Documentaire: Als de wolf terugkomt

Kort geleden waren er geruchten dat er op de Veluwe een wolf was gesignaleerd. Wolven staan al een tijdje op de drempel van Nederland. Wat gaat er gebeuren als ze zich hier vestigen?
Deze korte documentaire van de Amerikaanse publieke omroep PBS schetst de situatie rond natuurgebied Yellowstone in Wyoming. De wolf is daar door uitroeiïng 70 jaar weggeweest. In 1995 werden er Canadese wolven uitgezet en de populatie is nu zo succesvol dat natuurliefhebbers de wolven op bestelling kunnen zien. Er leven er nu meer dan 1500 in het gebied. Boeren en jagers voeren actie om de jacht weer toe te staan.
PBS-verslaggever Miles O'Brien bezoekt boeren in de omgeving, één die klaagt en één die erin slaagt met eenvoudige maatregelen verliezen in zijn kudde te voorkomen. Dat is wel extra werk. Natuurbeschermers laten zien wat de wolven in het natuurgebied bewerkstelligen, bijvoorbeeld doordat de elanden nu minder in aantal zijn en de graasdruk omlaag gaat. Jacht zou de sociale structuur in de roedels verstoren. Maar de wolvendeskundige van Yellowstone zegt zelf dat de populatie nu tegen een beetje jacht moet kunnen. Wolves are tough to live with, zelfs in dit dunbevolkte gebied.
Een mooi, evenwichtig programma met prachtige natuurbeelden. (10:11)

http://www.youtube.com/watch?v=95QCpFQwLM0	[BEELD 10:07]


Muziek: Compleet concert Kurt Sanderling (1912-2011)

Je staat ervan te kijken wat er op YouTube te vinden is aan klassieke muziek. Hier het celloconcert opus 104 van Dvorak, door het Nationaal Symfonieorkest van de Italiaanse Rai onder leiding van Kurt Sanderling. Zoon Michael speelt cello. Sanderling overleed vorige week op 90-jarige leeftijd. Deze opname is uit 1996. (39:56)

http://www.youtube.com/watch?v=Q8MIPH5geKY	[BEELD 0:01]


Lifestyle: Even je vagina laten waxen

Zenuwachtige vrouw komt voor haar eerste waxbeurt, in verband met een date waar ze het nodige van verwacht. Ze treft een rokende Russische slons die belooft haar 'glanzend te maken als het hoofd van Bruce Willis.' Na de behandeling heeft deze dame nog een speciale aanbieding. Bekijken met gekruiste benen. (5:33)

http://www.youtube.com/watch?v=Tw3jjRRQoA8 		[BEELD 3:59]


Animatie: Dans van rollen plakband

Nederlandse kunstenaar Johan Rijpma maakte een schitterend filmpje waarin rolletjes plakband heen en weer bewegen, aan elkaar klitten en zo een merkwaardige dans opvoeren. Er is geen muziek bij, alleen het geluid van afrollend of lostrekkend plakband. Hier en daar echo's van Mondriaan. Het kostte Rijpma zes maanden werk. (2:14)

http://vimeo.com/28826269 		[BEELD 1:18]

