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Documentaire: Stuntman met hersenbeschadiging

Scott McLean was een succesvolle stuntman. Hij is te zien in vele films en series, bijvoorbeeld in The Hangover 2, die dit voorjaar uitkwam. Klein detail: tijdens de opnamen voor deze film kwam hij bijna om. Scott hing uit het raam van een taxi die door het verkeer van Bangkok slalomde, als stand-in voor acteur Ed Helms. De scène was nauwkeurig voorbereid en doorgerekend. Maar een vrachtwagen stak niet op het goede moment over en de taxi reed zich tegen de truck te pletter. Scotts leven hing dagenlang aan een zijden draadje. Hij overleefde, maar met een stevige hersenbeschadiging.

Deze documentaire van het Australische 60 Minutes gaat over zijn herstel. Scott moest opnieuw leren lopen en praten en heeft opzienbarende vorderingen gemaakt - al is hij nog geen schim van de stoere kerel  van wie we archiefbeelden te zien krijgen. Er komen veel betrokkenen voor de camera, die stuk voor stuk hun emoties nauwelijks de baas zijn. De stand-in voor Zach Galifianakis, die de taxi bestuurde, was er zeker van dat Scott zou sterven. Veel quotes van zijn partner Raelene Chapman, zelf stuntvrouw, die onder andere zegt dat voorlopig Scotts revalidatie belangrijker is dan de aansprakelijkheidskwestie.

The Hangover 2 is een komedie maar dit verslag is een echte tear jerker. De opname die tot de crash leidde is overigens gewoon in de film gebruikt. (13:30)

http://www.youtube.com/watch?v=O3OexOt41Ww	BEELD 4:30


Humor: Openhartig advies voor heren

In The Wing Girls geven de dames Jet en Star wekelijks tips aan mannen over dating, relaties, liefde en seks. Hoe omhels je iemand bij een begroeting, waar moet je afspreken, hoe maak je een beha los, en ben ik eigenlijk slecht in bed? Over the top, vol zelfspot en toch zeggen ze waar het op staat. (15:33)

http://www.youtube.com/watch?v=MYDnoQeUs4w	BEELD 2:43
http://www.youtube.com/watch?v=-95O5JZYsCU
http://www.youtube.com/watch?v=fMyF7ARx5mY


Muziek: Bolero bij verrassing

Mooie flash mob door het Kopenhaagse Philharmonisch Orkest. Op het station van Kopenhagen begint een slagwerker te roffelen, waarna er een fluitiste bijkomt - tot er een heel orkest staat. Wie zei daar dat orkesten zich niet kunnen aanpassen aan de moderne tijd? Dankbaar publiek, ook. (4:53)

http://www.youtube.com/watch?v=mrEk06XXaAw		BEELD 2:50



Drama: Terminale psychiater

Geduldige psychiater krijgt te horen dat hij nog zes weken te leven heeft en besluit zijn patiënten voortaan de waarheid te zeggen. Originele montage en mooie rolbezetting met Kevin Pollak in de hoofdrol en Jorge Garcia (Hurley uit Lost) als tuinman die het allemaal ziet gebeuren. Oscarnominatie 2006. (14:23)

http://www.youtube.com/watch?v=vso9iPIpeu8		BEELD 2:43

