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Muziek: Video van 2000 losse noten

In januari 2009 baarde een zekere Mystery Guitar Man (MGM) opzien met een video waarin hij deed alsof hij er niet in slaagde Het Huwelijk van Figaro van Mozart (u herkent het als u het hoort) foutloos te spelen op de gitaar. De oplossing: elke noot apart spelen en opnemen, en dan het hele stuk construeren in de montage door elke noot op de goede plaats te zetten. Het resultaat was een vermakelijke en uiterst succesvolle video. Hij heeft inmiddels bijna 14 miljoen views.

Sindsdien heeft MGM menige interessante en knappe video gemaakt, maar de laatste slaat alles. Hij heeft zijn publiek gevraagd de melodie te spelen van Grieg's In der Königshalle (u herkent het als u het hoort) en de opnamen op video naar hem te sturen. Hij kreeg alleen al 561 gitaarvideo's maar ook violen, cello's, keyboards, xylofoons, fagotten, tuba's, trompetten, hoorns, trombones, saxofoons, trekzakken, drums en ga zo maar door.

Het resultaat is een video waarin de meeste inzenders precies één noot spelen. MGM staat in het centrum van het beeld als dirigent, gekleed in smoking. Om hem heen verschillende split screens waarin steeds weer andere muzikanten met steeds weer andere instrumenten hun nootje spelen. Volgens de maker zitten in anderhalve minuut muziek 2000 lassen.

Het klinkt verrassend goed en is grappig om te zien. Dat MGM als dirigent de pias uithangt neem je dan maar voor lief. (4:53)

http://www.youtube.com/watch?v=MuU00Q3RhDg
http://www.youtube.com/watch?v=Ul95hTnO3h4		BEELD 1:00



Kunst: Lichtshow laat museum schudden

Nieuwe projectietechnieken kunnen de gevel van een gebouw allerlei bewegende uitstulpingen bezorgen. Gespecialiseerde artiesten vertellen hiermee hele verhalen. Het Tsjechische collectief The Macula nam onlangs het honderdjarige Museum of Liverpool onder handen. Indrukwekkend spektakel. (16:40)

http://vimeo.com/26827092
http://vimeo.com/26884619		BEELD 1:11



Natuur: Baby-gorilla geniet in bad

Jonge gorilla Joe gaat dagelijks in bad in een echte badkuip in een echte badkamer. Hij heeft de grootste lol, terwijl een chimpansee sceptisch toekijkt. Het afdrogen lijkt Joe nog het allerleukst te vinden. Beelden uit Twycross Zoo in Leicestershire zijn gemaakt in 1967 maar pas op YouTube gezet. (1:27)

http://www.youtube.com/watch?v=a33_lkYJm5g 	[BEELD 0:14]


Drama: Je zou de tijd willen terugdraaien

Mark erft van zijn vader een horloge met inscriptie in het Latijn. Kort daarop overkomt hem iets veel ergers. Dan ontdekt Mark dat het horloge de tijd kan terugzetten. Dat komt hem goed van pas - denkt hij. De resultaten zijn niet wat hij had verwacht, en peperen hem de betekenis van de inscriptie in. Aangrijpend. (12:03)

http://www.youtube.com/watch?v=RwIMRH4c3_0		BEELD 4:02
http://www.youtube.com/watch?v=ve1O8u8uM30

