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Lezing: Zonder broek de metro in

ImprovEverywhere is een groep die ongeveer maandelijks een opzienbarende stunt uithaalt. Zoals bij verrassing een musicalsong opvoeren op een terrasje of in een collegezaal, waarbij leden van het publiek en zelfs schoonmakers in het complot kunnen zitten. In januari 2008 bleef een deel van de mensen op het Centraal Station van New York gedurende vijf minuten stokstijf staan. Deze practical jokes zouden vrijwel onopgemerkt blijven als YouTube er niet was. De video's die ImprovEverywhere verspreidt worden per stuk miljoenen keren bekeken.

Oprichter Charlie Todd van ImprovEverywhere laat het TED-publiek gieren van het lachen bij het bespreken van de No Pants Subway Ride. Deze werd voor het eerst gehouden in 2002: een handvol deelnemers kwam hartje winter in hun onderbroek op verschillende stations dezelfde wagon van de ondergrondse binnen. Fast forward: inmiddels is de 'Ride' een internationaal evenement. Dit jaar waren er Rides in 48 steden overal ter wereld, waaronder Amsterdam, en alleen al in New York deden 3500 mensen mee. In januari is het weer zover.

Todd belicht verschillende andere stunts. Verbazend grappig en ook rijp voor navolging is die waarbij tientallen mensen de winkel van Best Buy binnenstromen gekleed in exact dezelfde kleuren als het personeel. De politie moet eraan te pas komen, maar dan om het management uit te leggen dat dit niet illegaal is. Way to go, Charlie! (12:05)

http://www.youtube.com/watch?v=ooUqOwh-2LE		BEELD 1:11


Humor: Viaduct eet vrachtwagens

Eén truck per maand rijdt zich klem onder het spoorviaduct in Durham, North Carolina. De hoogte is 11 voet en 8 inch: 3 meter 56. De standaardhoogte van vrachtwagens is 12 voet. Omwonende Jürgen Henn heeft een camera geïnstalleerd. Hij onderscheidt 'scheren,' de 'blikopener' en 'onthoofden.' (4:39)

http://www.youtube.com/watch?v=NVb0Va52MWs
http://www.youtube.com/watch?v=9PkS6LnirRI		BEELD 2:18


Documentaire: Niet alleen bankiers graaien

CBS gaat na hoe Congresleden toch zo welgesteld worden. Gemiddeld vergaren ze in hun ambtsperiode veel meer rijkdom dan je kunt verklaren op grond van hun salaris. De oplossing: handel met voorwetenschap in aandelen, opties en onroerend goed. En het is nog legaal ook. Voor Congresleden dan. (15:20)

http://boingboing.net/2011/11/14/how-members-of-congress-make-g.html
	BEELD 2:43


Drama: Stamhoofd wordt taxichauffeur

Semu Fatutoa was stamhoofd op Samoa maar om een drama te vergeten werd hij taxichauffeur op Hawaii. Hij hoopt nog eens te verdrinken en geeft het water regelmatig de kans, 'maar de oceaan heeft geen interesse.' Dan wordt er een tsunami aangekondigd. Tegelijkertijd staat het verleden op de stoep. (22:33)

http://www.youtube.com/watch?v=MCJ-_R_X_tM		BEELD 2:49

