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Muziek: Wereldomspannend orkest

Producer Mark Johnson reist de wereld rond met een ruwe versie van een liedje en laat in verre streken muzikanten hun partij bij dat liedje spelen. Eenmaal thuis verwerkt hij tientallen individuele bijdragen tot een schitterend geheel.
De nummers die hij kiest zijn meestal klassiekers, zoals Stand By Me, Sitting on the Dock of the Bay, Higher Ground (met de Nederlander Clarence Bekker) of One Love. De muzikanten - Joost mag weten hoe hij ze vindt in Jamaica of Japan - zijn top. Ze spelen de westerse hits veelal op instrumenten uit hun eigen cultuur. De video-opnamen zijn met zorg gemaakt, vaak in de open lucht met prachtige achtergronden vol couleur locale.
Mark Johnsons initiatief, Playing for Change, is in 2004 begonnen. Er zijn verschillende cd's en een dvd verschenen. Of dit echt tot 'verandering' leidt staat te bezien, maar dat internationale samenwerking prima resultaten kan opleveren, toont Johnson zeker aan. Er zijn tot nu toe 53 glanzende video's verschenen op Playingforchange.com. Daar is ook een winkel, een blog en informatie over de bezochte lokaties en hoe een mens kan meedoen of meehelpen.
Op de laatste video, vorige week verschenen, spelen nu eens niet muzikanten uit alle windstreken, maar 75 Colombianen. Ze spelen La Tierra Del Olvido (Het vergeten land), een oproep tot eendracht in deze door misdaad en oorlog verscheurde natie. (13:12)

http://www.youtube.com/watch?v=3hGSqqhhokE 		BEELD 1:25
http://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14
http://www.youtube.com/watch?v=GJtq6OmD-_Y


Reportage: Ontslag nemen in stijl

Joey werkt in een hotel waar hij naar eigen zeggen waardeloos wordt behandeld. Of dat waar is of niet - wat maakt het uit. Hij heeft besloten ontslag te nemen en doet dat op een manier die de manager én de kijker zal bijblijven. Je zou haast hopen nog eens een kutbaan te krijgen, om ook zo te kunnen vertrekken. (3:19)

http://www.youtube.com/watch?v=9A4UGtM4hDQ	BEELD 1:37


Lezing: Herken de leugenaar

Pamela Meyer is een expert op het gebied van leugens. Tegen een gemiddeld persoon wordt dagelijks tien tot tweehonderd keer gelogen. En zelf liegen we natuurlijk ook elke dag. Er zijn leugens om bestwil en geniepige, destructieve leugens. Ogen, ademhaling, houding en andere lichaamstaal verklappen de waarheid. (18:51)

http://www.youtube.com/watch?v=P_6vDLq64gE		BEELD 4:58


Animatie: Tobben over relaties, seks en dood

Tales of Mere Existence is een tekenfilmserie met een altijd tobbende studentikoze hoofdpersoon. Hij worstelt met vrouwen, met trendy zijn en met zijn toekomst. Meestal wordt een mismoedig verhaal verteld ("Het uitmaken met je vriendin in 64 stappen") dat door herkenbaarheid uiterst grappig wordt. (15:02)

http://www.youtube.com/watch?v=Hfl9e53LX_U
http://www.youtube.com/watch?v=4ZfD0IipxFc	BEELD 0:28
http://www.youtube.com/watch?v=rctt-a04khE
http://www.youtube.com/watch?v=iIrNg4ag_0M

