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Drama: Oorlog met kartonnen wapens

Regisseur Clinton Jones maakte vorig jaar Cardboard Warfare, een stukje vakwerk van drieëneenhalve minuut waarin twee paramilitaire groepen elkaar aan gort schieten. Bizar detail: alle wapens zijn van karton. Je ziet de terugslag, steekvlammen uit de geweerlopen, je ziet kogelgaten vallen in auto's, bloed en vlees spatten in het rond - zoals het hoort in een gewelddadige film. Alleen dat idiote karton.
Cardboard Warfare is bijna vijf miljoen keer bekeken en nu doet Jones er een schepje bovenop met Cardboard Warfare 2. Deze oorlogsfilm van een half uur begint in een geallieerd vliegtuig vol parachutisten. Close-ups van gespannen gezichten, trillende handen, net als in het landingsvaartuig in Saving Private Ryan. Dit is geen komedie. Dan zien we de formatie als geheel: elk vliegtuig is van gevouwen karton.
De para's landen achter de Duitse linies en schakelen een aantal stukken geschut uit - ook van karton. Verrekijkers zijn van wc-rollen. En intussen valt niemand uit zijn rol, ook niet de geallieerde krijgsgevangenen met hun gegroefde koppen, als die in koelen bloede door een Duitse officier worden geëxecuteerd. Met een pistool van karton.
O ja, de Duitsers zijn schooljongens die elkaar met Sir aanspreken. Dat dan weer wel. Een half miljoen kliks binnen een week. (28:05)

http://www.youtube.com/watch?v=hE-ZmwATS8E
http://www.youtube.com/watch?v=vAz-Ax330tE		BEELD 3:57


Muziek: Händel op sleeptouw

Pianiste Daria van den Bercken speelt Händel op een rijdende vleugel tijdens het Grachtenfestival, in augustus in Amsterdam. Vleugel op de aanhanger, autootje ervoor. Kan dat? Hotseknotsen over de klinkers en toch maat houden? Audio klinkt of het binnen is opgenomen. Maar wel een puntgaaf filmpje. (2:47)

http://vimeo.com/28978984		BEELD 0:45


Koken: Komiek doet het met Marmite

Typisch Brits en (dus) niet te vreten. Dat is de zoute bruine prut die wordt verkocht als Marmite. De Britse komiek Dom Joly presenteert een YouTube-kanaal over koken met Marmite: champignons, gepocheerde eieren, worstjes - licht parodisch, maar het kanaal heet MarmiteOfficial. Promotie met zelfspot, dus. (5:25)

http://www.youtube.com/watch?v=MX98-z7co0Y		BEELD 0:37 of 0:49
http://www.youtube.com/watch?v=8sKPZohjGtI
http://www.youtube.com/watch?v=-USDWiPR-9Q


Dans: Onnavolgbare dubstep-act groot succes

Danser beweegt nu eens als robot, dan als een stuk elastiek, en dan weer alsof hij in slow motion is gezet. Ongelooflijk, maar wie wat of waar? Vermoedelijk is hij 29 en heet hij Marquese Scott, maar scheutig met informatie is hij  niet. Wel meer dan een miljoen hits in drie dagen. Da's net zo knap als zijn dans. (5:27)

http://www.youtube.com/watch?v=LXO-jKksQkM		BEELD 3:05

