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Muziek: Optreden in een taxi

Elke video van de Black Cab Sessions bestaat uit één nummer, gespeeld door een band in een rijdende taxi. Een geniaal idee dat al 176 video's heeft opgeleverd. Het heeft iets weg van de Unplugged-concerten uit de jaren '90. Bands die normaal elektrisch versterkt speelden, bleken opeens akoestisch prima uit de verf te komen. Een belangrijk deel van de aardigheid school in de uitdaging: zorg dat je je repertoire muzikaal aanpast en zie je publiek te boeien in een ongebruikelijke stijl. Het leidde tot prachtige versies van muziek van bijvoorbeeld Eric Clapton en Nirvana.
In zo'n auto kun je een versterker vergeten, zeker als er een hele band meemoet, met instrumenten en al. Als de drummer een tamboerijn kan vasthouden is het al heel wat, en de bassist hoeft eigenlijk niet eens mee. Het is een wonder dat Mumford & Sons een trekzak aan boord weten te  krijgen, die nog bespeeld wordt ook. De meeste artiesten nemen hun toevlucht tot gitaar en meerstemmige zang en doen dat vreselijk leuk. Alleen Jamie Lidell heeft wat apparatuur bij zich en genereert een hoop niet al te zuiver maar wel swingend kabaal.
De uitdaging betreft ook de cameraman, die in een minuscule, hobbelende ruimte beeld en geluid moet zien te registreren. Dat lukt niet altijd goed maar het resultaat is zo origineel, spontaan en gezellig dat het nauwelijks uitmaakt. (23:32)

http://vimeo.com/30799924
http://vimeo.com/11717433
http://vimeo.com/2769707
http://vimeo.com/4781203
http://vimeo.com/2552462		BEELD 2:11


Animatie: CSI Legoland

Verrukkelijke CSI-pastiche met legopoppetjes volgt nauwkeurig het draaiboek. Samenzijn van nietsvermoedende gelieven, wrede lustmoord, onderzoek onder de zwaailichten. Rechercheurs overpeinzen theorieën; tough talk in de verhoorkamer. Zelfs de muziek vanThe Who is gebruikt. Can you enhance that? (3:48)

http://www.youtube.com/watch?v=heNxKMkYg0A	BEELD 2:21


Interview: Nooit afstompen

Jonge televisiejournaliste Rumina Daya heeft alles al gezien. Tsunami op Sri Lanka, embedded in Afghanistan, sekstoerisme in Thailand. Het is als het werk van een chirurg, zegt ze: zo zit je tot je ellebogen in iemands leven, zo ga je naar de volgende. De verhalen blijven haar aangrijpen en dat wil ze zo houden. (7:31)

http://www.youtube.com/watch?v=F1ojoQhevug		BEELD 0:13


Drama: Fatale liefde voor de juf

Jochie van acht is zo verliefd op zijn juf, dat hij een ring voor haar koopt. Als hij erachter komt dat ze een vriend heeft - die een ring voor haar heeft gekocht - daagt hij deze uit tot een duel op leven en dood. Korte film uit Ierland won geen Oscar, zoals YouTube beweert, maar kreeg dit jaar wel een nominatie. (14:58)

http://www.youtube.com/watch?v=s2TL2gbcSxg 		BEELD 0:30

