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Humor: Conflicten in ruimtestation

In de ruimte hoort niemand je klagen over je werk. Dat is het motto van de comedyserie ISS 2011, die zich afspeelt in het internationale ruimtestation. Vier acteurs van het Weense toneelgezelschap Monochrom spelen astronauten die het met elkaar moeten zien te rooien.

Ulysses Van Hundsbak, een autoritaire ex-militair uit Texas, de onverschillige Russische officier Fjodor Golenko, de labiele Canadese sterrenkundige dr. Claire Saint-Jacques en de ruimtetoerist Angus Slernotzki uit Nieuw-Zeeland, een omhooggevallen internetmiljardair. Een kleurrijk gezelschap waarin veel conflicten en bondgenootschappen mogelijk zijn.

De programma's van ongeveer drie kwartier worden live opgenomen. Daarbij wordt veel geïmproviseerd. Er gaat daarom wel eens een minuut voorbij zonder lachsalvo maar stilletjes valt er veel te genieten. Bijvoorbeeld van de manier waarop de acteurs met trage bewegingen en rare standjes gewichtloosheid weten te suggereren. Of van de verstoringen door Mission Control, met onder andere psychiater Finkelstein, die opdrachten verstrekken die niet alleen een verrassing zijn voor de astronauten, maar ook voor de acteurs. Of van de tegenstrijdigheden in de karakters: Von Hundsbak die arrogantie koppelt aan gebrek aan overwicht, of Slerntozki, die geld en succes vertegenwoordigt maar intussen wel bij het masturberen wordt betrapt.

Er zijn zes episodes verschenen van de geplande tien; de zevende kan elk moment verschijnen. Eind volgende week worden de drie laatste afleveringen opgenomen in Berlijn, zie monochrom.at/iss/ (45:17)

http://vimeo.com/21458743		BEELD 35:46


Muziek: Productieve celliste

De in Nederland geboren celliste Josephine van Lier publiceert elke maand een of meer video's van optredens met wisselende gezelschappen. 300 video's alweer, zonder opsmuk maar wel met prima beeld- en behoorlijke geluidskwaliteit. Een relatief succesvolle is een cantate van Vivaldi: Cessate, omai cessate. (15:08)

http://www.youtube.com/watch?v=Vl3672MrtMo		BEELD 0:21
http://www.youtube.com/watch?v=nMZZSxZMQA4


Drama: Liefde voor een varkentje

Wrede openingsscène maakt direct duidelijk dat het slecht afloopt met sappelende truffelzoeker Jean Dubois en zijn varkentje Carinne, dat het speurwerk voor hem doet. Botte boeren bedreigen het stel. Grote vraag: doet hij het met haar? Van het onvolprezen, in korte films gespecialiseerde kanaal Futureshorts. (16:05)

http://www.youtube.com/watch?v=BMITGA0COI0	BEELD 1:18


Animatie: Dino's slachten elkaar af

In Engeland loopt momenteel de serie Planet Dinosaur, een vervolg op het klassieke Walking with Dinosaurs. Opnieuw spectaculaire animaties maar op YouTube klinkt kritiek dat ze weinig beter zijn dan destijds. Veel aandacht voor de voedselketen. Prooidieren doen niet erg hun best om aan de jagers te ontkomen. (12:00)

http://www.youtube.com/watch?v=YSGdowqESaQ	BEELD 3:50
http://www.youtube.com/watch?v=f9rNR6aam7A
http://www.youtube.com/watch?v=15BCDj7p-3E http://www.youtube.com/watch?v=jUTxSYrp-nI
http://www.youtube.com/watch?v=hO4p5B_QyY8


