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Documentaire: Schuldig aan de financiële ramp

Uitstekende documentaire serie 'Meltdown' doet gedetailleerd verslag van de kredietcrisis met veel aandacht voor de betrokken personen. Niet alleen the usual suspects als Alan Greenspan, Hank Paulson en Gordon Brown, ook minder bekende spelers zoals de voormalige IJslandse premier David Oddsson, die de visgronden verkwanselde en banken aan zijn vrienden verkocht. En Angelo Mozilo, de 'vriend van de armen,' die iedereen een hypotheek verkocht, ook als hij wist dat die nooit betaald kon worden. Geraint Anderson, een ex-hippie zonder financiële kennis, die een miljoen per jaar verdiende als handelaar. 

Het is een prima mix van wat we al weten met mooie anekdotes. Zoals Christine Lagarde, die vertelt dat ze Hank Paulson toevoegde: "Er kom teen tsunami op ons af en jij staat je af te vragen welke kleur zwembroek je moet aantrekken." De persoonlijke verhalen maken het programma spannend en alles wordt door Al-Jazeera prachtig in beeld gebracht - dáár speelt geld nog steeds geen rol.

Viermaal drie kwartier, waarvan de helft intussen online staat. De eerste aflevering gaat over wat vooraf ging aan de val van Lehman Brothers. Deel twee over de eigenlijke kredietcrisis, de instorting van de beurzen en de bailouts. Het slotdeel stelt de vraag: Wie bereidt zich voor op de volgende crisis? Het zou mooi zijn als het antwoord luidde: Al-Jazeera, ze werken al aan een serie over de eurocrisis. (1:24:57)

http://english.aljazeera.net/programmes/meltdown/2011/09/2011914105518615434.html
	BEELD 0:18
http://english.aljazeera.net/programmes/meltdown/2011/09/201191713542357406.html



Muziek: Wereldkampioenschap luchtgitaar

De deelnemers aan het WK luchtgitaar in Finland doen elk jaar minder moeite om écht een denkbeeldige gitaar vast te houden. Hun linkerhand wijst plichtmatig naar links, verder doen ze maar wat. De nummer drie van dit jaar, Veronica Mullerova, doet zelfs radslagen tijdens haar act. Speel je nou luchtgitaar of doe je maar alsof? (10:13)

http://www.youtube.com/watch?v=TMIws86ZLyk		BEELD: 9:54


Animatie: De baby die dood moest

Magere Hein heeft een moeilijke dag. De eerste klus, een bejaarde man, is een makkie. De oude baas krijgt een hartaanval zodra hij de Dood in de ogen kijkt. De volgende klant is een baby. Die is allesbehalve bang en is niet zomaar dood te krijgen. Een hele film van zes minuten is de man met de zeis er zoet mee. (5:50)

http://www.youtube.com/watch?v=wrGw0tultk8 	BEELD 0:53


Drama: Als je robot aan vervanging toe is

Robot Bart is alleen thuis en niet alles gaat even goed. Zo wordt de hond des huizes door zijn toedoen tot gehakt vermalen in de grasmaaier. Dan doet hij in de kelder een schokkende ontdekking, en even later brengt de postbode een geheimzinnig pakket. Als zijn eigenaar thuiskomt is Bart zijn emoties niet meer de baas. (10:43)

http://www.youtube.com/watch?v=1IG-7HVchFg		BEELD 4:43

