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Documentaire: Vrijwilligers meten straling in Japan

Binnen de evacuatiezone rond de kerncentrale in Fukushima zijn veilige plekken, en daarbuiten zijn onveilige 'hotspots' te vinden. Dat blijkt uit een documentaire van de Amerikaanse publieke omroep PBS. Reporter Miles O'Brien trok op met vrijwilligers van de  organisatie Safecast. Safecast verzamelt gegevens over de radioactiviteit in het gebied met behulp van zelf ontwikkelde stralingsmeters.
Ze rijden van Tokio naar Fukushima met werkende meters en brengen het stralingsniveau van de hele route in kaart. Onderweg vinden ze plekken waar het minder pluis is, zoals een plaats 100  km van de centrale, waar regenwater een miniatuur-hotspot heeft gevormd.
Er is een verplichte evacuatiezone van 20 km rond de centrale en een vrijwillige van 30 km , die ook zo goed als ontruimd is. Maar op sommige plaatsen meer dan 10 km buiten de 30 km-zone vindt Safecast stralingsniveau's die een veelvoud zijn van de veilige waarde van 0,3 microsievert per uur. De politieagenten die de verplichte evacuatiezone bewaken, ontvangen de tegenwaarde van zes röntgenfoto's per dag. Pas tientallen kilometers buiten de 30 km-zone is de situatie echt veilig.
Het team van Safecast en PBS wordt meer dan eens aangeklampt door Japanners die klagen over de informatie die de Japanse overheid verstrekt - of liever het gebrek daaraan. De metingen van Safecast worden gepubliceerd in de vorm van handzame kaarten op blog.safecast.org/maps. (10:52)

http://www.youtube.com/watch?v=pLdOkKAeROg		BEELD 8:32


Muziek: Peter Gabriel live met orkest

Vorige week trad zanger Peter Gabriel op in het Ed Sullivan Theater in New York, met een eigen orkest van 65 man. Het concert is integraal online gezet door omroep CBS. Geen high definition maar toch een prachtige belevenis, met bekende nummers als Red Rain, Solsbury Hill, Biko en Rhythm of The Heat. (01:08:00)

http://www.openculture.com/2011/11/peter_gabriel_live_from_the_ed_sullivan_theater.html
	BEELD 10:21


Satire: Jim Morrison herrijst uit de dood

Regelrecht griezelig, deze verbluffende imitatie van Doors-zanger Jim Morrison door komiek Jimmy Fallon. Je vraagt je af of er geen playback of digitale truc in het spel is. De tune van het kinderboekenprogramma The Reading Rainbow krijgt vanzelf de poëtische lading van een echte Doors-song.  (16:29)

http://www.buzzfeed.com/daves4/jimmy-fallon-covers-the-reading-rainbow-theme-as
	BEELD 0:44
http://www.youtube.com/watch?v=c6j8EiWIVZs
http://www.youtube.com/watch?v=jLAr-WlxMZY


Animatie: Wereldrecord Nyan Cat kijken

Komiek en zanger Matt Mulholland kijkt 53 minuten onafgebroken naar de Nyan Cat, met zijn regenboogspoor en het domme dreutelmuziekje. Heeft hij ergens gesmokkeld? Graag even melden, wij regelen eeuwige roem. Na die 53 minuten trekt Mulholland een weloverwogen en onweerlegbare conclusie. (53:23)

http://www.youtube.com/watch?v=h4PRfhcVQaM		BEELD 0:05


