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Lezing: Zien met je oren

Daniel Kish is blind en hij kan zien. Op korte afstand kan hij objecten onderscheiden als mensen en lantaarnpalen. Gebouwen ziet hij op honderden meters afstand. Dat doet hij door te 'klikken': klakkende geluiden maken met zijn tong en luisteren naar de weerkaatsingen. Zo navigeren ook vleermuizen en dolfijnen door de wereld.
Kish vertelt hierover op een lezing in de Poptech-cyclus, te vergelijken met de beroemde TED-lezingen. Met zijn rug naar de zaal en een dienblad voor zijn hoofd maakt hij een sissend geluid terwijl hij het blad beweegt. Zelfs op de video hoor je een niet te missen verandering in het geluid. Ergo: ook ongeoefende personen kunnen met hun oren een dienblad in de lucht 'zien' hangen.
Met zijn organisatie World Access fot the Blind leert Kish zijn vaardigheid aan andere blinden. Op video laat hij zien hoe hij met blinde kinderen een fietstocht maakt, iedereen op zijn eigen fiets. Kish toont ook een fragment uit een film waarin hij een scan ondergaat: de geluiden activeren zijn visuele cortex, wat wil zeggen dat hij net als wij beelden vormt in zijn brein, dus echt ziet.
De methode heeft zijn beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld wel een verkeersbord opmerken maar niet zien wat erop staat. Toch kunnen dankzij de kunst die Kish heeft uitgevonden blinden een veel onafhankelijker leven leiden dan zonder. (23:41)

http://www.youtube.com/watch?v=GYWpxmcHTOc	BEELD 21:49


Drama: Waterzakken gooien van het dak

Drie jongens hebben een leuk tijdverdrijf bedacht. Ze verschansen zich op het dak van een gebouw en bekogelen voorbijgangers met waterballonnen. Veel schrik en doorweekte kleren. Lachen! Dan verschijnt opeens een vreemde man op het dak en wat een grap leek, neemt een lugubere wending. (12:01)

http://www.youtube.com/watch?v=W436x27x-rg		BEELD 3:19


Animatie: De dans der verminkte poesjes 

Volkomen getikte animatiefilmer Cyriak heeft weer een clip gemaakt. Bizar gemuteerde poezen huppelen over straat op de maat van een computermuziekje. Flatgebouwen dansen op de achtergrond vrolijk mee. Eerder fabriceerde Cyriak een macabere en toch grappige dans van zombiekatten. (4:35)

http://www.youtube.com/watch?v=jX3iLfcMDCw 		BEELD 0:31
http://www.youtube.com/watch?v=QNwCojCJ3-Q


Muziek: 40 virale video's in één song

Razendsnel behandelt deze medley thema's uit populaire YouTube-video's. De Nyan Cat en de Keyboard Cat, Rick Astley, de Trololo-song, Rebecca Black en veel meer. Alles bekwaam en met humor in beeld gebracht en voorzien van massa's animatie-elementen. Hulde aan het trio dat zich GAG Quartet noemt. (3:53)

http://www.youtube.com/watch?v=mghhLqu31cQ		BEELD 2:49

