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Muziek: Elke dag een lied, 1000 dagen lang

Vandaag 1000 dagen geleden, op 1 januari 2009, begon Jonathan Mann elke dag een liedje te schrijven en als video op internet te zetten. Gisteren heeft hij zijn 1000ste nummer gepubliceerd. Om die gebeurtenis luister bij te zetten brengt hij een album uit een een speciale video bij het liedje 'Are You A Real Person,' over een vriendverzoek dat hij kreeg van een meisje dat er vaag bekend uitzag.
Manns liedjes zijn niet altijd even sterk; vooral de teksten zijn bijna altijd kreupel. Hij is zelf de eerste om dat toe te geven. In een biografische video op zijn YouTube-kanaal stelt hij: "70% zuigt, 20% is middelmatig maar 10% is geweldig." En hij vindt dat je je niet moet laten hinderen door die 70%. So what?
In elk geval stralen al zijn liedjes plezier uit. De muziek is vrolijk en veelzijdig, de video's eenvoudig maar creatief. Het meeste succes heeft hij met nummers die op een of andere manier met internet zelf te maken hebben, zoals liedje 202, over Microsofts zoekmachine Bing, 561 over de antenne van de iPhone 4 en liedje 562 over Steve Jobs. Mann levert elke dag een geweldige prestatie en gaat daar gewoon mee door. (11:33)


http://www.youtube.com/watch?v=MpFhNJQoGho
http://www.youtube.com/watch?v=h9DBynJUCS4	
http://www.youtube.com/watch?v=i_qWXTuzVxE		BEELD 0:59
http://www.youtube.com/watch?v=FrbJU0C7sSk	


Lifestyle: Melanie Iglesias in en uit de kleren

In de eerste video op het kanaal van model en zangeres Melanie Iglesias zie je haar in steeds andere kleren door het beeld dartelen. Het is een snelle fotomontage die beweging suggereert. Ook het verwisselen van kleren gebeurt veelal in beeld. In een nieuwe video doet ze hetzelfde, heel ondeugend samen met vriendin Lisa Ramos. (7:38)


http://www.youtube.com/watch?v=2HNYeyjd5z0
http://www.youtube.com/watch?v=276__j2hBXo 		BEELD 0:08


Animatie: Romance tussen boterhammen

Lieve en originele animatiefilm laat zien hoe een boterham met pindakaas droomt van de ware liefde. Hij gaat per Segway op zoek in het park en komt daar baksels van allerlei pluimage tegen. De gezaghebbende filmcriticus Roger Ebert schreef: "Verbluffend, hoe animatie de werkelijkheid onbelangrijk kan maken." (4:08)

http://www.youtube.com/watch?v=-vp30JdsUjM		BEELD 3:21


Drama: Waarom wordt dit stel afgeluisterd?

Jong stel maakt bitter ruzie in een restaurant. Waarover, dat is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is: dat ze op slinkse wijze worden afgeluisterd. Maar waarom? Waar het ook over gaat, toch niet over een misdaad of over politiek. Toch lijkt de luistervink iets belangrijks op het spoor te zijn. (4:22)

http://www.youtube.com/watch?v=n-n4eSIsr2c		BEELD 0:57

