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Speelfilm: Alle lijken uit Friday 13th

En elke "Fuck" uit Scarface of Pulp Fiction. Alle huilbuien van Natalie Portman. De website van Wired maakt een gezaghebbende analyse van het fenomeen van de 'supercut.' 
Een supercut is dus een aan elkaar gemonteerde verzameling shots volgens een of ander thema. Dat kan op een kunstzinnige manier, zoals supercut die al in 1995 werd gemaakt van telefoongesprekken uit films. Of de de pas verschenen supercut van shots die recht naar beneden kijken.
Hitchcock kwam in elke film die hij maakte zelf opdraven als figurant. Ook daar bestaat een supercut van - een informatief exemplaar zou je kunnen zeggen.
Andere supercuts zijn kritisch. Ze onthullen cliché's. Heerlijk is de 'Can you enhance that?' supercut uit politieseries waarin tientallen keren een whizkid uit de fotografische mist een kenteken weet te toveren. Of die van iedere keer dat in een realityshow iemand zegt: 'I'm not here to make friends.' Of wat dacht je van elke "Boom!" van Steve Jobs, elke ontploffing in 24 of elke keer dat een hoofdpersoon laconiek zegt: "It's showtime…"
Geen supercuts zonder hardwerkende liefhebbers, of zonder YouTube. Want YouTube maakt het mogelijk fragmenten te vinden en te hergebruiken, en om het resultaat te delen. De site Supercut.org heeft momenteel 146 supercuts met gemiddeld bijna 100 fragmenten per stuk. Maak nu zelf een supercut van alle keren dat in dit stukje het woord 'supercut' staat.

http://www.youtube.com/watch?v=kCbTe9jBwB4		BEELD 0:59
http://www.wired.com/epicenter/2011/11/supercut/
http://supercut.org/


Schattig: Idiote huisdieren

Zoals een stekelvarken dat niet alleen in huis woont, maar ook fanatiek bedelt om een aai - denk om je werkhandschoenen! Of het nijlpaard dat komiek Karl Pilkington aantrof op een matrasje in de huiskamer bij een stel in Zuid-Afrika. Maar de kroon spant te bison die mee mag in de auto van de baas. (5:28)

http://www.youtube.com/watch?v=U5I5H7EeC8k	
http://www.youtube.com/watch?v=B54Bl5b1AXw
http://www.youtube.com/watch?v=gBHhK8d1J2w		BEELD 1:05


Muziek: Mongoolse keelzanger doet Tom Waits

Bukhchuluun Ganburged is een musicus uit Australië, die de traditionele Mongoolse keelzang of boventoonzang beheerst. Bij keelzang is het of je twee stemmen tegelijk hoort, met een rare betoverende klank. Bukhchuluun speelt op een traditioneel cello-achtig instrument en zingt covers van Westerse songs. (21:36)

http://www.youtube.com/watch?v=cPtQezlxsjc
http://www.youtube.com/watch?v=lLOE3fBZcUU 		BEELD 1:34
http://www.youtube.com/watch?v=agMyyRY1I38
http://www.youtube.com/watch?v=tJRsjPej7P4
http://www.youtube.com/watch?v=nI-USUQaD6A


Animatie: Angry Birds boos op rijke varkens

Korte tekenfilm waarin de Angry Birds zich uitleven op achtereenvolgens de olie-industrie, de financiële wereld en het Witte Huis. Filmpje heeft een onverwachte ontknoping. Van het kanaal Adasport op YouTube, dat ook een animatie heeft gemaakt waarin allerlei spoken uit games en films meedoen aan Occupy. (4:49)

http://www.youtube.com/watch?v=ZVNl1BVhMgw	BEELD 0:51
http://www.youtube.com/watch?v=8dgGTsIINME

