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Muziek: Giulio Carmassi, duivelskunstenaar

Aan Giulio Carmassi danken we het 'veel' in 'veelzijdigheid.' Deze 30-jarige Italiaanse musicus heeft sinds 2008 een YouTube-kanaal waar hij de verbazingwekkendste video's publiceert.
In de eerste plaats bespeelt hij alle instrumenten zelf. En niet zomaar een paar. Zijn laatste video is een cover van Birdland van Weather Report. Carmassi is hier een 'one man big band' met drums, bas, toetsen, trompet, trombone en sax. Hij doet zelfs een geloofwaardige trompetsolo. Hij speelt gitaar in een verstild Love Me Tender, dat een beetje wordt bedorven doordat een stel buitenaardse wezens komt opdraven als achtergrondkoor. Zingen doet hij inderdaad ook, en dat hij wat dat betreft wel wat kan, bewijst hij in Bohemian Rhapsody. Hij doet Freddie Mercury en Roger Taylor niet vergeten, maar wie doet dat wel? (Ook in dit nummer trouwens een paar flauwe en onnodige beeldgrappen.)
Als zijn veelzijdigheid in stijlen daarmee nog niet duidelijk is, kijk en luister dan naar Streets, een eigen orkestrale compositie, waar we Carmassi nu eens niet zes keer tegelijk in beeld zien. In plaats daarvan sfeervolle opnamen van een nachtelijke autorit door de stad.
En ja, hij filmt en monteert alles zelf en mixt eigenhandig het geluid. Ketting zo sterk als de zwakste schakel? Overtuig jezelf, met een paar klikken staat hij voor je neus te spelen. (20:21)

http://www.youtube.com/watch?v=3H409DpJWHs		BEELD 0:49
http://www.youtube.com/watch?v=a_vIkoiHYz4	
http://www.youtube.com/watch?v=295HQSe74I0	
http://www.youtube.com/watch?v=3FBL65-h5ik 


Interview: Werner Herzog over doodstraf

Zijn nieuwe documentaire Into the Abyss gaat over twee terdoodveroordeelden in Texas. Herzog laat zich interviewen door Q, een radioprogramma met een YouTubekanaal, van de Canadese omroep CBC. Een zwaar project, stelt de filmer: "Na elke dag voelde ik me of ik was overreden door een truck." (27:23)

http://www.youtube.com/watch?v=nlbQF2ht2ic		BEELD 0:53
http://www.youtube.com/watch?v=_HJzyIJLPlg


Humor: Ricky Gervais doet het weer

Bij de Golden Globes dit jaar leek Gervais de jet set zo te hebben beledigd dat hij niet meer hoefde terugkomen. Pas is bekend geworden dat hij ook in 2012 de ceremonie presenteert. Maak je borst maar nat, Johnny Depp, Angelina Jolie, Jim Carrey, Tom Cruise e.v.a., en bekijk nog even de edities 2010 en 2011. (19:42)

http://www.youtube.com/watch?v=bwH0HfbYHlM
http://www.youtube.com/watch?v=K256zYBqugg		BEELD 0:45


Drama: Ik dump haar en vertrek

Jongeman verlaat zijn vriendin, neemt al zijn geld op en rijdt weg in zijn auto. Even naar Las Vegas, zijn geld verdubbelen, en dan ergens anders een nieuw leven opbouwen. Bij een benzinestation langs de weg heeft hij een meningsverschil met een meisje dat onbelangrijk lijkt voor de rest van het verhaal. (4:42)

http://www.youtube.com/watch?v=3OGX8iYBBCE		BEELD 1:13

