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Comedy: "Fuck Lance Armstrong!"

Je moet in Amerika van goeden huize komen om je programma te beginnen met een verwensing aan het adres van Lance Armstrong, de sportlegende en held van de kankerbestrijding. Zeker in 2008, toen er nog niet zoveel dopingbekentenissen van ploeggenoten waren geweest. George Carlin scheldt met verve en neemt in één moeite door ook Tiger Woods te grazen. Hij heeft geen zin zich te laten vertellen welke helden hij moet vereren (en Carlin vereerde voor zover valt na te gaan helemaal niemand).

It's Bad For Ya was de show waarmee de oude Carlin zich, twee jaar voor hij stierf, nog eens helemaal uitleefde. Hij was op dat moment 71 jaar oud en in topvorm. Natuurlijk grappen over oud worden en doodgaan - hoewel, grappen? Bij Carlin heb je altijd het idee dat hij juist géén grappen maakt maar gewoon een waarheid vertelt die niemand anders onder woorden durft te brengen. Over het belachelijke van vaderlandsliefde, over de tegenstrijdigheden in godsdienstige overtuigingen, over overdreven ouderlijke zorg en over stomme conversaties met medemensen.

Het stikt op internet van de korte clips met fragmenten uit zijn shows; je kunt daar uren mee zoet zijn. Hier is nu eens een complete show, zodat je het gevoel hebt erbij te zijn geweest en je je niet meer afvraagt wat toch de volgorde is geweest van die clipjes. (01:08:57)

http://www.youtube.com/watch?v=vReS1r0HxUU		BEELD 12:44


Documentaire: Wonen in een atoombunker

Edward Peden kocht in de jaren '80 een verlaten Amerikaanse legerbasis en nam zijn intrek in de lanceerinstallatie voor kernraketten. In deze reportage geeft hij een rondleiding. Peden verdient nu een goed belegde boterham aan het verbouwen van militair onroerend goed tot dure woonruimte voor snobs. (12:06)

http://www.youtube.com/watch?v=NbhVh1_AKtI		BEELD 0:26


Muziek: Jonge violiste doet het alleen

Het rare van de Tiny Desk Concerts van de Amerikaanse zender PBS is, dat muzikanten spelen in een kamertje, vrijwel zonder publiek. Nu staat violiste Hilary Hahn zelfs in haar dooie eentje Bach te spelen. Alsof ze staat te oefenen. Maar wel prachtig dus, en dan bedoel ik niet alleen de muziek. (11:14)

http://www.youtube.com/watch?v=cBNTDlI1-nQ		BEELD 0:26


Natuur: Zeeluipaard knuffelt fotograaf

Fotograaf Charlie Bird waagt zich onder de zeeluipaarden op een expeditie rond Antarctica. Hij komt steeds dichterbij, tot hij er bijna een kan aanraken. Dan is de ban gebroken. Een van de beesten wordt nieuwsgierig, of aanhankelijk, en daarna nog een… Zoveel genegenheid is bijna niet te verdragen. (2:02)

http://www.youtube.com/watch?v=RoJTbfnCVkA		BEELD 1:33

