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Infotainment: Illusionisten ontzenuwen lulkoek

De core business van illusionisten is de wereld een rad voor ogen draaien. Het duo Penn & Teller heeft een ruimere taakopvatting. Het vak van illusionist beheersen ze perfect, dat wel. Een van hun sterkste acts is het doorzagen van een vrouw, waarna ze uitleggen hoe dat kan: het lichaam van de vrouw zit zodanig opgevouwen dat de zaag haar niet heeft geraakt. Waarna per ongeluk het zojuist onthulde échte lichaam van de vrouw alsnog wordt doorgezaagd en het bloed en de darmen in het rond vliegen. In de shows doet de flamboyante Penn Jillette het woord terwijl de introverte Teller als een soort Stan Laurel zwijgend voor de komische noot zorgt.

Naast deze act houden ze zich bezig met het onthullen van de trucs van meer gevaarlijke bedriegers. In de show Bullshit! die tot een jaar geleden werd uitgezonden op een Amerikaans betaalkanaal nemen ze onderwerpen op de korrel als de doodstraf, creationisme, ware liefde en de veronderstelde gevaren van tienerseks en fast food. Hiervoor raadplegen ze deskundigen, maar dat doen ze op een partijdige manier en met royaal gebruik van krachttermen. Penn heeft weinig geduld met onzin. Talloze afleveringen staan op YouTube.

Pas heeft de sociale site Reddit zijn lezers interviewvragen laten kiezen. In een lange sessie beantwoordt Penn deze vragen terwijl Teller er stil knikkend bijzit. Gaat er wel eens iets écht mis? Hint: Jazeker. (1:08:44)

http://www.youtube.com/watch?v=NNsGGTt9CTs		BEELD 0:21
http://www.youtube.com/watch?v=e8av4unUxeE	
http://www.youtube.com/watch?v=dmQExaT9QCQ
http://www.youtube.com/watch?v=rv_Xkz9zepI	


Muziek: Seks met een baard

Band The Beards heeft maar één thema: baarden. Vier weelderige baarden met vlinderdasjes zingen 'Sex with a bearded man' live in een Australisch radioprogramma. Rock met humor staat als een huis. Hun enige nummer zonder baard in de titel is 'Sharp dressed man' van, inderdaad, de baardenband ZZ Top. (8:34)

http://www.youtube.com/watch?v=KJkLH4uZ73M		[BEELD 2:14]
http://www.youtube.com/watch?v=GNBSvHbFg1A


Experiment: Brandende lampen fijnmalen

Will it Blend is het bekende Youtube-kanaal waar alles wat los- en vastzit wordt fijngemalen in keukenmachines van een zeker merk. Van iPhones tot tubes superlijm. In de laatste aflevering gaat een zonnelamp in de blender, brandend en wel. Eerder deden ze het met gloeisticks en laserpointers. (4:39)

http://www.youtube.com/watch?v=-_s-bgl8GNE
http://www.youtube.com/watch?v=l69Vi5IDc0g		BEELD 1:30
http://www.youtube.com/watch?v=9O50ir9Uq3s


Drama: Dood door eigen schuld

De Darwin Awards zijn prijzen voor mensen die door eigen stomme schuld omkomen, zodat de intelligentie van de menselijke soort stijgt. Van de vele Awards heeft ooit iemand er twee verfilmd. Dat zou vaker gedaan moeten worden. Er zijn genoeg van deze sterke maar waar gebeurde verhalen die zich daarvoor lenen. (7:24)

http://www.youtube.com/watch?v=1WizROIojlA		BEELD 2:49
http://www.youtube.com/watch?v=0g9ssQSV6UA

