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Documentaire: 'Making of' the Hobbit

De nieuwe episode van deze serie over een film die nog niet bestaat, gaat over het schieten van een film in 3D. Het is alweer het vierde deel in een reeks die in april van dit jaar is begonnen. The Hobbit moet volgens sommige bronnen in 2012 verschijnen, maar in de eerste episode van dit videodagboek zegt regisseur Peter Jackson dat het misschien nog wel twee of drie jaar gaat duren.
Prima, zolang er een paar keer per jaar dit soort reportages blijven verschijnen want die zijn zeer onderhoudend. Je krijgt de kans rond te kijken bij het maken en testen van rekwisieten en kostuums. De decors worden getoond, soms met fragmenten van de film waarin ze eerder een rol speelden. Je ziet acteurs de choreografie oefenen van vechtscènes. Er zijn beelden van opnamen tegen een groene achtergrond - grappig hoe trots de makers zijn op de hoge graad van kijkersbedrog die ze weten te bereiken. En dit zijn geen snel in elkaar geflanste videootjes. Meestal leidt Jackson ons persoonlijk rond en hier en daar wordt de sfeer zelfs verhoogd met filmmuziek. Alles is in HD en er zijn verhelderende animaties.
De laatste aflevering gaat dus over 3D. Imposant zijn de camera's, interessant de technische uitleg, bijvoorbeeld over hoe de juiste afstand tussen de lenzen wordt bereikt. Een mooie service aan de filmliefhebber. (44:07)

http://www.youtube.com/watch?v=rjMEYjCNGmg
http://www.youtube.com/watch?v=j1ZwFV5YWFI
http://www.youtube.com/watch?v=Y22IbgsinJA
http://www.youtube.com/watch?v=sZKLY7WdPMg	BEELD 2:16


Comedy: Conan sluit een homohuwelijk

Talkshowhost Conan O'Brien heeft zijn medewerker Scott live op de tv in de echt verbonden met diens vriend David. Tientallen nieuwsprogramma's maakten er melding van, en deden dat in exact dezelfde bewoordingen. Daar maakt de redactie van Conan weer een gekmakende compilatie van. (6:25)

http://www.youtube.com/watch?v=4S3lujuNV-0		BEELD 2:22
http://www.youtube.com/watch?v=GME5nq_oSR4
http://www.youtube.com/watch?v=X0UWd2Ybqro


Animatie: Stripper op de desktop

Lichtelijk opdringerige stripper vestigt zich op de desktop van een jonge mannelijke pc-gebruiker. Geleidelijk aan eist ze steeds meer invloed op. Ze wil aandacht als hij moet werken, ruimt op wat niet opgeruimd moet worden en blijkt opeens niet meer alleen te zijn. Als dat maar goed afloopt. (2:07)

http://www.youtube.com/watch?v=EowXEkgYF5g		BEELD 0:22


Muziek: Even samen aan de piano

Jonge muzikanten Carissa Rae en Michael Alvarado spelen zogenaamd spontaan een medley van tv-tunes. Maar oei wat moet dat intensief gerepeteerd zijn. Intussen is goed te zien hoeveel lol ze erin hebben. Geldt ook voor hun video van de Beatles-hit Can't Buy Me Love, maar die lijkt me geplaybackt. (8:41)

http://www.youtube.com/watch?v=zbyLADjgpik		BEELD 0:25
http://www.youtube.com/watch?v=N69e6n1zJok

