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Documentaire: Trein vol artiesten in Detroit

Artiesten van allerlei pluimage treden op in de People Mover, een metrolijn op palen in Detroit. Heel veel bandjes en daarnaast dichters, een operazanger, performance artists met zwarte duikpakken en gouden gasmaskers, een hele fanfare, een schilder en zelfs koks. Publiek is nergens te bekennen of het moet de rest van de artiesten zijn. Maar de vrolijkheid en het speelplezier zijn er niet minder om. Er zijn camera's bij dus dat publiek komt later wel.

Detroit is de stad van noodlijdende autofabrieken, van leegstaande hotels en kantoren en van ontvolkte woonwijken. 50.000 verwilderde honden zwerven door de straten. Talloze verhalen en foto's op internet vertellen het verhaal van verval en ellende.

Maar er zijn ook andere verhalen. Ruim een jaar geleden al stuurde VBS.tv Johnny Knoxville (inderdaad, van Jackass) naar Detroit. Hij vond een jonge generatie die welgemoed verlaten kantoren in bezit nam en daar bedrijfjes en cultuurcentra begon. Knoxvilles drieluik Detroit Lives  is nu zelf aan verval onderhevig: op VBS.tv lijkt het tweede deel te zijn verdwenen. Maar de rest is het bekijken nog meer dan waard. 

En nu is daar dus die video over de muzikale treinrit bijgekomen, die zelf overigens ook People Mover heet. Ambitie en vreugde genoeg, daar in Detroit. Het schijnt zelfs wat beter te gaan met de autofabrieken.. Nog even en het gaat er even goed als in IJsland. (47:29)

http://vimeo.com/fourexitfour/peoplemover		BEELD 1:50
http://www.youtube.com/watch?v=Fr8ysSZ-88w	
http://www.youtube.com/watch?v=rvKevvGnGt4	
http://www.youtube.com/watch?v=wCxC5ozQ7hQ	


Muziek: The Break Up Song

Rhett en Link zijn twee productieve alleskunners. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot aantal virale commercials, satirische sketches, series en muziekvideo's. Met dit schelle tweestemmige lied wil Rhett het uitmaken met zijn vriendin. Via een videochat, ook dat nog. It's not you, it's me…. (3:34)

http://www.youtube.com/watch?v=TyfNZs2dPto		BEELD 0:35


Drama: Horrorfilm naar Angry Birds

Gamingsite G4tv.com heeft een stel bekwame horrorregisseurs ingehuurd om korte films te maken naar drie bekende games: Angry Birds, Mario Kart en Duck Hunt. The Birds of Anger is gemodelleerd naar Birds van Hitchcock, Kart Driver is mooi opgebouwd via flashbacks en The Hunt is misschien wel de engste. (26:03)

http://laughingsquid.com/popular-video-games-transformed-into-awesome-short-horror-films/
	BEELD 2:41 (of 5:58) (The Birds of Anger)


Animatie: De Pythagasaurus slaat toe

Twee prehistorische mensen ontdekken een vulkaan die plotseling buiten hun hut is ontstaan. Wat nu? Ze raadplegen de Pythagasaurus, want "hij kent alle acht getallen." Maar het beest helpt niet voor niets. Iedereen spreekt bekakt Engels in deze perfecte, grappige animatiefilm van de virtuoze studio Aardman. (3:52)

http://www.youtube.com/watch?v=Q5cab4NMHsY	BEELD 2:19

