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Interview: Bijvoorbeeld Conan O'Brien

Wie ontbreekt eigenlijk op de lijst prominente acteurs die James Lipton over de vloer heeft gehad in Inside the Actors Studio? Zeventien jaar en zo'n 250 afleveringen houdt hij het nu al vol. Onlangs heeft een onbekende een hele vracht episodes online gezet - sommige krap 40 minuten, andere vijf kwartier lang. Clint Eastwood, Tom Hanks, Michael J. Fox, Johnny Depp, Angelina Jolie, Salma Hayek. Alec Baldwin, Eddie Murphy, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Daniel Radcliffe, Hugh Grant, Tom Cruise, Bruce Willis, Christopher Walken, Will Smith, Samuel L. Jackson, … Daar kan Ivo Niehe een punt aan zuigen.
Lipton is geen spannende, doorvragende interviewer. Hij heeft een wat formele houding en werkt demonstratief lijstjes af (Waar ben je geboren? Wat was het beroep van je ouders? Wat is je favoriete krachtterm?) maar hij creëert een warme sfeer, bereidt zich goed voor en laat de acteur verhalen vertellen. Zijn gasten vinden hem aardig. Dave Chappelle schijnt na zijn medewerking aan de show een keer tijdens een optreden Lipton te hebben gebeld om het publiek met hem te laten kennismaken.
Echte acteurs zijn getraind in het vermijden van boude uitspraken, daarom zijn de gesprekken met komieken het aardigst. Die weten Lipton tenminste een beetje te ontregelen. Kijk dus liefst naar de afleveringen met George Carlin (over godsdienst en druggebruik), Chris Rock en vooral de gestoorde Conan O'Brien. (03:26:48)

http://www.youtube.com/watch?v=vvgeEVQ6SIs		BEELD 14:41	
http://www.youtube.com/watch?v=ekRTGDuf07o	
http://www.youtube.com/watch?v=j90dnZDQxQA	


Drama: Films van 5 seconden

Filmpjes op YouTube zijn kort, maar vijf seconden is extreem. Toch is dit de specialiteit van 5secondfilms.com. De meeste filmpjes hebben de vertelstructuur van een mop. Je moet alleen wel érg vaak een volgend filmpje aanklikken. Daarom zijn deze compilaties van 20 en 86 stuks wel weer handig. (9:08)

http://www.youtube.com/watch?v=-u4kwkWXrAU	BEELD 0:18
http://www.youtube.com/watch?v=JNxjdYzwqxE


Dans: Amateurs in leeg paleis

Amateurfilmer weet in een uur een schitterende video te maken van twee amateurdansers (wel kampioenen overigens) in de hal van het regeringsgebouw van de staat Utah. Het team is erin geslaagd deze immense ruimte vrij te maken van mensen, op de dansers na. Het effect is dramatisch, het lijkt wel een paleis. (2:55)

http://www.youtube.com/watch?v=0rNcBlHr6qE 		BEELD 0:16


Satire: Presidentskandidaat in coma

Een nieuwe Republikeinse presidentskandidaat wordt kansrijk geacht: John Clarkson, die al acht jaar in coma ligt. Hij heeft dus al die tijd niets verkeerds gedaan. Helaas wordt moet hij een dag later alweer opgeven in verband met een seksschandaal. Onvolprezen satirische website The Onion pwns de Republikeinen. 

http://www.youtube.com/watch?v=0llGrvsf9pA		BEELD 0:20
http://www.youtube.com/watch?v=O9efWVlm3VM

