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Speelfilm: Ruiter op een bison

Ze zeggen dat Buffalo Rider vrij van rechten is en daarom voorgoed in zjin geheel op YouTube staat. Nou, dat zal dan wel. Zo'n geweldige film is het niet, het gaat vandaag om de komische bewerking die ervan is gemaakt. Die is op internet laaiend enthousiast ontvangen.

Buffalo Rider (1978) gaat over Jake Jones, die op een dag een gewond bisonkalf vindt. Hij neemt het dier mee, weet het te temmen en leert erop rijden. En zo trekt hij ten strijde tegen het kwaad.
Het is de 19e eeuw, de tijd van de grote bisonjacht in de VS. Bisons werden met duizenden tegelijk afgeslacht om hun huid. Van de meer dan 50 miljoen beesten bleven er in nog geen twintig jaar maar een paar honderd over. Verschillende booswichten proberen de bison, Samson, onder Jake vandaan te schieten.
Nu heeft de Possum Posse, een 'sardonic honky-tonk/bluegrass band' uit Texas, korte montages gemaakt uit deze film. Daarbij hoor je gezongen commentaar dat precies beschrijft wat je toch al ziet. Guy on a buffalo heet de vierdelige serie. "Op een dag reed de vent op de buffel wat over de vlakte. Hij zag een beer en dacht bij zichzelf: man, ik moet bij die beer vandaan…" Het is absoluut niet leuk zonder de B-film-beelden, de Texaanse dictie en de melige bluegrassmuziek, maar mét al die dingen dus wel. (01:39:04)

http://www.youtube.com/watch?v=7Vf01W0J-SY
http://www.youtube.com/watch?v=iJ4T9CQA0UM
http://www.youtube.com/watch?v=v5Lmkm5EF5E
http://www.youtube.com/watch?v=L55dKrjxcCY		BEELD 1:29
http://www.youtube.com/watch?v=WXtpNm_a4Us


Interactief: Geef hulp bij blind date

Jongen en meisje beleven bij blind date en meteen een moeilijk moment: hij laat een wind. Geeft hij het toe of niet? De kijker mag beslissen en komt zo bij een zelfgekozen vervolg. Mislukt de date, dan krijg je de kans het opnieuw te proberen. Met een beetje geluk krijg je de twee wel aan het zoenen.

http://www.youtube.com/watch?v=TyRUgEYOxoA	BEELD 1:29


Reportage: Uit de metro in een wereldstad

Altijd een belevenis om in een wereldstad vanuit de metro bovengronds te komen. Opeens ben je er echt. Sarah Klein en Tom Mason maken filmpjes waarin je dit magische moment steeds weer beleeft, in slow motion. Tot nu toe afleveringen over Parijs (met muziek van Duke Ellington) en New York (Satie). (4:58)

http://vimeo.com/28994427
http://vimeo.com/19536258		BEELD 0:15


Animatie: Oud vrouwtje zoekt gezelschap

Ze laadt haar boeltje op een kar en vertrekt uit haar eenzame huis, de sneeuw in. Waar gaat het oude vrouwtje heen? Silence is een ontroerende en beklemmende computeranimatie van de Nederlander Joost de Jong. Muziek en lichtval bepalen de sfeer; opvallend is ook de sneeuwjacht die er heel echt uitziet. (4:26)

http://www.youtube.com/watch?v=AB6jnkhZfpU		 BEELD 1:57

