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Drama: Moorddadige elf

Elfje Tallis heeft een meningsverschil met een bruut. "Ziet eruit als een varken (ruikt aan hem), stinkt als een varken (beukt hem in de onderbuik), schreeuwt als een varken. Misschien moet ik hem maar in stukjes snijden." Dan wordt de conversatie onderbroken door een gehoornde boodschapper. Hij heeft een opdracht voor Tallis, de meedogenloze elf.

Een scène uit de eerste aflevering van Dragon Age: Redemption, een zesdelige webserie gebaseerd op de game Dragon Age. Spelers van deze game 'zijn' of besturen Tallis op het scherm. Het scenario voor de videoserie is geschreven door Felicia Day, die ook de hoofdrol speelt.

Felicia Day is de wondergirl van de internetvideo. Een van de beste en meest succesvolle webseries, The Guild, draagt haar stempel. Ook in deze serie, een komedie over een groep gamers, tekende ze voor het scenario en de hoofdrol. The Guild won vele prijzen, is bezig aan het vijfde seizoen en is lange tijd gesponsord door Microsoft. 

Dragon Age: Redemption is een queeste door een Tolkien-achtig, middeleeuws landschap vol ridders en monsters. Tallis moet de bad guys uitschakelen en laat een spoor van bloed en lijken achter. Geen komedie, maar Days relativerende optreden is goed voor een regelmatige glimlach. Deze serie zal zowel gamers aanspreken als gewone fans van Day. Slimme keus van Bioware, de uitgever van Dragon Age, om zo zijn product te pluggen. (9:01)

http://www.youtube.com/watch?v=-093SQo9NWM	BEELD 5:40


Animatie: Om de dag een Dilbert

Waarom legt Wally in een powerpoint uit dat hij geen presentatie heeft kunnen maken? "Deze kan ik hergebruiken." Op het Dilbert-kanaal op YouTube verschijnen verschillende filmpjes per week. Bijna 200 staan er inmiddels, met twee grappen per stuk. De liefhebber van absurde kantoorhumor kan vooruit. (4:15)

http://www.youtube.com/watch?v=uCWATem6NhM		BEELD 0:38
http://www.youtube.com/watch?v=IK7zpyLYgq0
http://www.youtube.com/watch?v=gYfvwLxgiZM
http://www.youtube.com/watch?v=MZE6OHY1N4w


Muziek: Siamees zangduo

Amanda Palmer (Dresden Dolls) en Jason Webley spelen op het podium Evelyn en Evelyn Neville, de zingende Siamese tweeling. Samen in een jurk, samen op één gitaar of trekzak spelen. Heerlijke melancholieke liedjes. Hun nieuwe video is een weemoedige animatie op een beslagen ruit. (12:30)

http://www.youtube.com/watch?v=skUK-OlU4H0
http://www.youtube.com/watch?v=NneErqbermg		BEELD 2:20
http://www.youtube.com/watch?v=zNILvKQO8zI


Documentaire: Een afstotelijk schilderij

Documentaire over 'Les demoiselles d'Avignon' van Pablo Picasso, het schilderij waarmee volgens veel experts de 20ste eeuw in de schilderkunst begon. "Vijf hoog oprijzende hoeren" staan erop, in hoekige patronen. Picasso borg het werk lange tijd op; iemand zei dat hij er ooit zelf achter zou hangen. (49:12)

http://www.youtube.com/watch?v=J1i4fVtbDg4  	BEELD 1:41

