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Documentaire: Een dag in het leven van de wereld

Of we allemaal een dag uit ons leven op video wilden vastleggen. Dat was in 2010 de oproep van filmers Ridley Scott en Kevin Macdonald. De dag moest 24 juli 2010 zijn. En of we de gemaakte beelden naar hun wilden uploaden.
Ze ontvingen 4500 uur materiaal uit 192 landen. Daarvan hebben ze de film Life in a Day gemaakt. Die heeft al in bioscopen gedraaid maar is nu gratis op YouTube gezet, zoals dat hoort als je gratis video uit alle windstreken krijgt.
De beelden zijn chronologisch gemonteerd. Zo begint de film met olifanten die 's nachts baden, een moeder die haar kind zoogt, een dronken stel dat buiten staat te giechelen, een vrouw met lichte godsdienstwaanzin en schitterende time lapse beelden van de sterrenhemel die over het landschap draait.
Rond de negen minuten in de film komt de zon op, lopen de wekkers af en kraaien de hanen. De makers kiezen voor een speciaal soort gelijktijdigheid: niet die waarbij het in Australië eerder ochtend wordt dan in Nederland, maar de gelijktijdigheid waarbij de zonsopgang voor iedereen ter wereld op hetzelfde moment valt. Wel zo overzichtelijk en wel zo mooi.
Life in a Day is misschien geen film die je in één ruk uitkijkt. Maar wel een prachtfilm, die een bijzonder beeld geeft van één dag uit het leven van de planeet Aarde.	(01:34:56)

http://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY	BEELD 00:08:26


Drama: Vreemde snuiters in de lift

Jongeman met een bosje bloemen stapt in de lift van een flatgebouw. Het is ongeveer duidelijk wat hijgaat doen. Onderweg krijgt hij gezelschap van vreemde in- en uitstappende passagiers. Zijn bezoek is van korte duur, en dan moet hij nog terug ook, langs dezelfde verdiepingen en dezelfde rare snuiters. (10:26)

http://www.youtube.com/watch?v=GlpfOUAS_o4		BEELD 3:55


Animatie: Animatie in opstand tegen maker

Getekend poppetje bindt de strijd aan met zijn tekenaar in het tekenprogramma. Tekenaar tekent wapens en beschiet zijn creatie, poppetje pakt allerlei gereedschap van het scherm voor 'de verdediging én de aanval. Op een gegeven moment tekent hij zelfs soortgenoten en krijgt hij een numeriek overwicht. (7:12)

http://www.youtube.com/watch?v=iOXhYqtk_-0		BEELD 0:53


Lezing: iTunes is een vampier

Pete Townshend, rocklegende van The Who, verdedigt de muziekindustrie bij het uitspreken van de John Peel-lezing, genoemd naar de legendarische dj. "De muziekindustrie zorgt onder andere voor begeleiding, marketing, en royalties." Muzikanten met minder status dan Pete hebben daar ook wel eens over geklaagd. (8:43)

http://www.youtube.com/watch?v=4mXukYtOcsA 	BEELD 1:10

http://www.youtube.com/watch?v=4mXukYtOcsA

