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Interview: Zweefpakman is óók bang

Het kan niet anders of Jeb Corliss vliegt zich vroeg of laat te pletter. Hij springt van gebouwen, in afgronden en uit helikopters in een wingsuit, een pak dat een soort vlies spant tussen zijn armen en benen. Daarmee doet hij iets tussen vliegen en vallen in, tot hij zo dicht bij de grond is dat hij zijn parachute moet openen.
Dat zou tot daaraan toe zijn, maar Corliss probeert steeds nieuwe dingen. Vlak langs het Jezusbeeld in Rio. Door een bergkloof. Onder een waterval door, anderhalve meter van de rotswand, met een snelheid tussen 100 en 200 km per uur.
Het laatste wat hij heeft gedaan is vliegen door een gat in een steenformatie in China (lengte 80 meter) Vooraf bekende hij in een interview met Conan O'Brien dat hij net zo bang is als ieder ander, maar dat hij zijn angst heeft leren controleren. O'Brien: "Hoe kan het dat je je achteraf niet voelt als Superman?" Corliss: "Dat doe ik eigenlijk wel."
Het is een gesprek waarbij Conan het meest aan het woord is, om zijn verbijstering onder woorden te brengen. Maar dat doet hij dan ook op een bijzonder grappige manier. Laat Corliss maar gewoon vliegen. (13:26)

http://www.youtube.com/watch?v=7bJmVJZbmIk
http://teamcoco.com/video/jeb-corliss-crazy-person		BEELD 4:02
http://www.youtube.com/watch?v=6t0xqNln5RU		BEELD 1:07


Techniek: Poepen zonder spetters

Het ligt voor de hand dat een wc-papiertje op het wateroppervlak in het toilet een hoop spatwater scheelt. Smarter Every Day, een kostelijke webserie met huis-, tuin- en keukenproefjes, komt met het bewijs in overtuigende beelden, dank zij de hi-speed camera en uit blauwe klei geknede kunstdrollen. (5:24)

http://www.youtube.com/watch?v=-XNDM4eAn1U	BEELD 2:09


Muziek: Mystiek orgelspel in Weense abdij

Unieke muziek in mystieke sfeer. De Franse componist en organist Jean Guillou zit aan de vleugel en laat het orgelspelen over aan de Slowaakse Zuzana Ferjenčíková. Samen spelen ze Guillou's Colloque II in de Abdij van de Schotten in Wenen. Geen Music for the Millions (200 hits sinds mei) maar wel degelijk overweldigend. (21:56)

http://www.youtube.com/watch?v=IwDgh34NcYk		BEELD 4:44


Animatie: De doodgraver is gekomen

Bevolking van gehucht wordt gekoeieneerd door enge priester. Als de doodgraver arriveert, denkt men dat er iemand zal sterven. Maar wie? Paniek breekt uit. Alleen de ongelovige dorpszanger en de onverdraagzame priester blijven in hun rol.  The Backwater Gospel is een duistere tekenfilm. Met mooie 'making of.' (18:01)

http://www.youtube.com/watch?v=vVkDrIacHJM		BEELD 3:49
http://www.youtube.com/watch?v=JnnbTaMXDqQ

