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Drama: Geloof jij in het einde?

Jong gezin wacht op vervoer; iedereen wordt opgehaald. Het heeft te maken met het einde van de wereld; mensen moeten in veiligheid gebracht worden door het leger. De overburen gaan alvast als er een bus langskomt. Vader Roger, zijn vrouw en kind gaan morgen pas.

's Avonds blijkt er toch licht te branden aan de overkant. Roger gaat op onderzoek uit en - om niet al teveel te verklappen, hij wordt aan het twijfelen gebracht: wacht morgen redding of de massamoord?

Blijft de twijfel? Wat voor besluit neemt Roger? Krijgt hij zijn gezin mee? En komt het einde nu echt of niet? Het drieluik The End is een productie van de eerder hier genoemde Denise (haar YouTube-kanaal heet DeniseVlogs). Zij bouwt met vaste hand mini-thrillers op die meestal een verrassende ontknoping hebben, en zeweet haar acteurs uitstekend te laten spelen. Het leuke van The End is dat je je kunt afvragen: wat zou ik gedaan hebben? Zou ik de regering geloven? En zou ik alles net zo doen als Roger? Want die komt gaandeweg het verhaal heel wat afslagen tegen die hij niet neemt.

Net als bij eerdere video's van Denise is er een nabespreking waarin ze het hele verhaal uitlegt en een aantal medewerkers in het zonnetje zet. Ditmaal verwijst ze ook naar een handleiding voor het maken van de dreigende luchten die in thrillers zo vaak van pas komen.

http://www.youtube.com/watch?v=f16a8qM7Tuc		BEELD 0:44
http://www.youtube.com/watch?v=554KSSsA020
http://www.youtube.com/watch?v=VY2pOx9elBs
http://www.youtube.com/watch?v=BVbSOq-teLo


Muziek: Supergroep van snarenspelers

The Goat Rodeo Project is een band van vier virtuozen: cellist Yo-Yo Ma, fiedelaar Stuart Duncan, bassist Edgar Meyer en mandolinist Chris Thile. In hun muziek hoor je flarden klassiek, folk en jazz. In dit concert bij Google laten ze zich bovendien bijstaan door de schitterende zangeres Aoife O'Donovan. (33:51)

http://www.youtube.com/watch?v=u0nsxCsJgdg		BEELD 06:35


Sketch: Soep die aan je lul zuigt

Twee sketches in eethuizen die veel gemeen hebben. In de ene bestelt een jongen de suicide hot wings, met onbedoelde gevolgen. In de andere staat een soup that will suck your dick op het menu. Een nieuweling in het restaurant bedankt voor dit gerecht maar het alternatief is ook niet voor de poes. (11:51)

http://www.youtube.com/watch?v=hPE1x9tSCc8		BEELD 3:33
http://www.youtube.com/watch?v=dBdzx5vu7oc


Animatie: Liefde tussen Maanrotsen

In Crater Face landt een astronaut op een maanachtig planeetje. Daar ontdekt hij twee rotsen, een mannelijke en een vrouwelijke, die best eens uitstekend bij elkaar zouden kunnen passen. Hij besluit ze te koppelen. Daar is echter zwaar werk voor nodig, dat voor een astronaut niet zonder risico is. (4:45)

http://www.youtube.com/watch?v=MnA4u9CaK7A	BEELD 0:33 of 0:53

