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Lezing: Hasan houdt de FBI op de hoogte

Kunstenaar en wetenschapper Hasan Elahi werd in 2002 op een vliegveld in de VS door de FBI meegenomen voor verhoor. Ze wilden precies weten wat hij de dagen rond 9/11 had gedaan. Toen Hasan een gedetailleerde agenda bleek te hebben, namen ze met hem een half jaar van zijn leven door. Hij vertelt erover met humor in deze TED-lezing: "Het was maar goed dat ik alles precies kon nagaan want oranje staat me niet."

Hasan besloot dit soort sessies verder te voorkomen door de FBI telkens te bellen als hij een vliegreis ging ondernemen. "Zodat ze weten dat ik geen onverwachte bewegingen maak." De telefoontjes werden e-mails, en toen de mobieltjes het mogelijk  maakten, deed hij er foto's bij, als extra bewijs. Foto's van de vliegvelden, van zijn maaltijden, van zijn aankopen, en o ja, ook van de bonnetjes.

De e-mails werden een site, elahi.umd.edu, waar iedereen Hasans spoor kan volgen. Zijn lokatie van het moment kun je daar altijd vinden op Google Maps. "Mensen vroegen me vaak waarom ik dit allemaal online zette, maar sinds Facebook doen ze dat niet meer."

Doordat alles niet bij Facebook maar op zijn eigen server staat, kan hij precies zien wie er komt kijken. En ja hoor: de CIA, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, het Witte Huis en de Nationale Veiligheidsdienst NSA. Geweldig verhaal. (14:31)

http://www.youtube.com/watch?v=wAdwurHhv-I		BEELD 8:01


Documentaire: Twee ouwe hoeren

Louise en Martine Fokkens zijn Amsterdamse hoeren van 69 (!) jaar oud. In De Pers stond onlangs een interview met de tweeling. De documentaire over hen, Ouwehoeren, gaat deze maand op het festival IDFA in Amsterdam in première. Daarna in de bioscoop. Voorproefjes staan nu online - hartverwarmend. (6:52)

http://www.youtube.com/watch?v=1KPcZIBMMuk
http://www.youtube.com/watch?v=aUnOvhHlt2E		BEELD 0:05



Comedy: Zegt de lamme tegen de blinde…

I'm Spazticus is een show vol grappen met verborgen camera door gehandicapte acteurs. Een blinde loopt een slijterij binnen om zijn dildo te ruilen. Een man zonder benen hangt in zijn rolstoel in een boom, zijn parachute verstrikt in de takken, en keuvelt met voorbijgangers. Om wie lach je dan? Geen idee, maar komisch is het. (23:49)

http://www.youtube.com/watch?v=QX8Dy10JzTY		BEELD 2:22
http://www.youtube.com/watch?v=ip_0bUuRNdE
http://www.youtube.com/watch?v=8am5uvHQ1wg
http://www.youtube.com/watch?v=C-8TL8PM_pU


Reclame: Slokje olie van gemalen lp's

Vreemde machine stort platenhoezen leeg in een soort blender, daar komt olie uit die wordt opgedronken en weer uitgescheiden door een zwaar ademende naakte vrouw. Artistieke soort van reclamespot voor Radio Soulwax, het muziek- en video-remixproject van de Belgische broers Dewaele. Zie Radiosoulwax.com. (2:18)

http://vimeo.com/30905088		BEELD 1:26

