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Actueel: De Amerikaanse herfst

Knappe montage legt verband tussen de Arabische lente en Occupy Wall Street, het oproer in de VS, dat van New York naar andere steden is overgeslagen. Obama en Hillary Clinton spreken over de misdadige regimes in Egypte, Libië en Syrië. Ze prijzen de protesterende bevolking. En je ziet beelden van demonstraties - de ene keer inderdaad uit de Arabische Lente, de andere keer uit de VS. Tot je niet meer weet wat wat is, en dat is juist de bedoeling. Er is geen commentaar, de videofragmenten spreken voor zichzelf.

De VS zijn geen goed functionerende democratie maar ook geen meedogenloze dictatuur. Wel een rijke, machtige natie in verval, met alle spanningen van dien. De politie heeft zich misdragen, dat is goed gedocumenteerd, al blijkt het niet uit de chaotische beelden
.
Dus binnen de context van de VS hebben de demonstranten een punt. Arm of werkloos zijn in Amerika is geen lolletje. Maar staatsterreur en marteling zijn er geen routine en er is gewoon vrijheid van meningsuiting. Occupy Wall Street is in omvang niets vergeleken bij de Arabische Lente.
Deze video werkt goed om leidende politici met hun gezwollen taal in verlegenheid te brengen. Een vorm van satire, van amusement. Maar je krijgt ook de indruk van een verwend, verongelijkt volk, dat zichzelf op één lijn stelt met de verdrukten der aarde. En dat slaat nergens op. (7:12)

http://www.youtube.com/watch?v=RGRXCgMdz9A	BEELD 1:11


Techniek: Amateurraket naar 37 km

Raketenthousiast Derek Deville construeerde een raket van bijna 5m hoog en lanceerde deze op 30 september. In anderhalve minuut bereikte het ding de maximum hoogte, waar de hemel zwart is en de kromming van de Aarde zichtbaar. Camera's aan boord registreerden de klim en de langdurige afdaling. Je vliegt echt mee. (16:51)

www.youtube.com/watch?v=rvDqoxMUroA	BEELD 6:22


Natuur: Eland in het zwembad

Voor CNN was het een item en bloggers smullen ervan: een eland in New Hampshire was in een zwembad geraakt. Redders met touwen moesten eraan te pas komen. Zoek je op YouTube dan blijkt het vaker te gebeuren: ze zoeken verkoeling. Zielig was vooral de moeder-eland die in Zweden in een leeg bad belandde. (13:05)

http://www.youtube.com/watch?v=zGxkN6NtfkU
http://www.youtube.com/watch?v=vX5DJPHkzgg		BEELD 0:03
http://www.youtube.com/watch?v=6VsR8_yCrOc
http://www.youtube.com/watch?v=2k_fbiH_u6U


Documentaire: Moord op het internet

Verslag in screenshots van een raadselachtige affaire in 2005. De ene internetter schreef een puzzeltocht uit met een geldprijs. Een andere zwoer te zullen winnen. Het eindigde met een moord, maar wie doodde wie? Geen idee of het waar is, maar mooi verhaal. Met een grappige en toch functionele tekenfilm als onderbreking. (9:31)

http://vimeo.com/13780892		BEELD 3:07

