VV111027

Muziek: William Shatner verkracht Queen

De laatste cover van Bohemian Rhapsody  komt op naam van William Shatner, in de jaren '70 bekend als kapiteit Kirk in de serie Star Trek. Er zijn veel originele, grappige en muzikaal geslaagde covers van de Queen-hit in omloop maar deze is vreselijk.

De laatste tijd maakt Shatner furore als gemoedelijke, humorvolle opa in allerlei internetvideo's. In de Tonight Show droeg hij wartaal van Sarah Palin voor alsof het poëzie betrof. Ook speelde hij de hoofdrol in de comedyserie Shit my Dad says, gebaseerd op het gelijknaminge twitteraccount.

Nu heeft hij een cd uitgebracht met covers van hits met science fiction-thematiek. Het is een indrukwekkend rijtje: Space Oddity, Rocket Man, Walking on the Moon en ook Twilight Zone van Golden Earring. Al met al 20 prima songs.

Het probleem is dat Shatner absoluut niet kan zingen. Op YouTube is een clip te vinden met zijn ruwe zang voor het nummer Iron Man. Het gebrul is niet om aan te horen.

Daarom praat Shatner zich door de meeste songs heen en dat klinkt nergens naar. Tot overmaat van ramp is nu een videoclip verschenen bij Bohemian Rhapsody waarin zijn beeltenis aan de sterrenhemel het lied vertolkt voor een jong stel dat zich afvraagt of we alleen zijn in het heelal. Het ziet er belachelijk uit, het is saai en de knipoog waarmee Shatner internet veroverde is nergens te bekennen. (8:27)

http://www.youtube.com/watch?v=ICbc8DpcX3w
http://www.youtube.com/watch?v=cKo4FMzt_hM		BEELD 1:04


Archief: Acteurs testen Alice

Walt Disney liet Alice in Wonderland vooraf spelen door acteurs, als test. In deze opmerkelijke video zijn delen van zo'n testfilm gelijkgelegd met de uiteindelijke tekenfilm. Dan blijkt dat de audio van de test in de eindversie is gehandhaafd. De latere nasynchronisatie haalde het niet bij het probeersel. (1:40)

http://www.youtube.com/watch?v=8ZbOiv1Uf0s		BEELD 1:12


Natuur: Echte levende knuffelbeesten

Gespecialiseerd in alles wat schattig is, dat is The Cute Show van de internetzender VBS.tv. En dat varieert van de onvermijdelijke konijntjes en cavia's via de al wat minder voor de hand liggende jonge sneeuwpanters en dassen, tot en met redelijk bizarre maar nog altijd vet schattige luiaards en alpaca's. (17:16)

http://www.vice.com/nl/the-cute-show/baby-badgers	
http://www.vice.com/the-cute-show/snow-leopard-cubs	
http://www.vice.com/nl/the-cute-show/sloths		
http://www.vice.com/the-cute-show/alpacas			BEELD 0:31


Drama: Het meisje van mijn dromen

Jongen ziet Het Meisje direct nadat zijn vriendin het heeft uitgemaakt. Hij onderneemt een wilde achtervolging om haar terug te vinden, neemt daarbij nogal wat risico's en richt de nodige schade aan. Hij krijgt haar te pakken op een manier die geen toeval  kan zijn. Korte film met grappige, relativerende pointe. (4:32)

http://www.youtube.com/watch?v=JFDAvcwDPTA 	BEELD 0:46

