VV111118


Interview: Raketman zonder raket

Yves Rossy is de man die uit vliegtuigen springt met op zijn rug een raketaangedreven stel vleugels. Na zijn eerste vlucht in 2006 ondernam hij recordvluchten, zoals het oversteken van het Kanaal en de Grand Canyon. Bij het overvliegen van de Straat van Gibraltar stortte hij in zee, maar bleef ongedeerd. Vorig jaar maakte hij twee geslaagde loopings.
Deze video begint met spectaculaire beelden van zijn vluchten. Die zijn zo opgenomen dat je het gevoel hebt mee te vliegen (maak de video vooral beeldvullend!). De sensatie die Rossy heeft als hij vliegt, moet onbeschrijflijk zijn. Verder is er uitleg over de manier waarop hij stuurt. Rossy wil de manier waarop een vogel vliegt zo dicht mogelijk benaderen, daarom hebben zijn vleugels geen besturing. Hij doet alles met zijn lichaam, bij snelheden rond 300 km/u..
Hierna wordt hij op een podium voor publiek geïnterviewd. Rossy is geen gek. Kan ook niet als je gevechtspiloot en verkeersvlieger bent geweest. Hij vertelt hoe hij op het idee kwam en ontvouwt plannen voor de toekomst: bijvoorbeeld een jonge collega opleiden en formatievliegen, en op alternatieve manieren opstijgen.
Er wordt veel niet gevraagd: hoe pijnlijk landen is bijvoorbeeld, want dat ziet er vrij kreupel uit. Waarom zijn voeten niet verschroeien. En hoe je zo'n raketmotor start, in vrije val. Hopen dat Rossy blijft leven tot het volgende interview. (14:49)

http://www.youtube.com/watch?v=x2sT9KoII_M		BEELD 0:16


Muziek: Chinese senioren doen Gaga

Aan covers van Lady Gaga's Bad Romance geen gebrek maar deze is wel heel bizar. Na een intro door playbackende dansmariekes met traditionele Chinese muziekinstrumenten van glas, is het woord aan een huis vol Chinezen op leeftijd die zingen alsof Mao nog aan de macht is. Naar de tekst kun je slechts raden. (3:32)

http://www.youtube.com/watch?v=IF5WYaoWXI4		 BEELD 2:20


Animatie: Shakespeare for dummies

Cliffnotes is een serie over Shakespeares werken met in de hoofdrol Cliff, een bibliothecaris in supermanpak. Hij praat ons door Shakespearevoorstellingen als Hamlet, Macbeth en Romeo en Julia heen. Zeven minuten per stuk, met Flintstones-achtige personages en heerlijk lullige naambordjes. (20:07)

http://www.cambio.com/2011/10/03/hamlet/		BEELD 0:47
http://www.cambio.com/2011/10/03/macbeth/
http://www.cambio.com/2011/10/03/romeo-and-juliet/


Documentaire: De poëzie van New York 

Heb je eens een Nederlandse docu, gaat-ie wéér over Amerika. Ralph de Haan volgt acht Newyorkse dichters terwijl ze optreden op straat en in clubs, en over hun werk praten. Gemaakt met amateuristische middelen maar het resultaat is mooi en sfeervol. Vorig jaar in première op het IDFA-festival. (39:18)

http://vimeo.com/26003454			BEELD 2:54

