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Documentaire: Treinsurfen onder hoogspanning

Sensatiezoekende jongeren in Soweto hebben een bizar tijdverdrijf: train surfing. Ze rennen op het perron met de trein mee, springen erin en weer eruit, en dan precies op het eind van het perron er weer in. Ze hangen aan de zijkant van de trein aan één arm en kruipen zelfs onder het treinstel. En het allergevaarlijkste: ze klimmen op het dak en verzinnen capriolen om de hoogspanningsdraden te ontwijken.
De documentaire Surfing Soweto van het Britse Journeyman Pictures uit 2006 is deze week online gezet. Je ontmoet verschillende helden van deze akelige sport, zoals Bitch Nigga, Mzembe en Gatjeni. Ze vertellen over hun eigen en elkaars achtergrond. Kansloos, vaderloos, verveeld. Ze vertellen over hun waardeloze, drankzuchtige vaders, waarna ze het zelf op een zuipen zetten. Om dan, dronken, te gaan treinsurfen. Geen wonder dat er doden vallen.
Een film om te bekijken met gemengde gevoelens. Het is sensatiezoeken - door de kijker. De jongens geven maar wat graag demonstraties aan de cameraploeg. Hoeveel extra risico's hebben ze daarvoor genomen? Hoeveel pikordepunten heeft het ze opgeleverd dat ze in beeld waren? De meisjes, veel genoemd als motief, zullen het prachtig hebben gevonden.
Elke treinsurfer hoopt met een eigen stijl roem te oogsten. Limbostijl, erg leuk. Of achterwaarts, zonder te kijken. Je vraagt je af waarom er niet meer doden vallen. (34:27)

http://www.youtube.com/watch?v=vAwprnQZJcw 		BEELD 13:42


Dans: … of toch acrobatiek?

Een kruising tussen breakdance en turnoefeningen, en dat dan in slow motion. Soms ook standjes die je zou toeschrijven aan een fakir. Dat is wat Lil Crabe ons voorschotelt. Hij heeft het op YouTube zelf in de categorie Sport gezet. In elk geval is het a) machtsvertoon en b) schitterend om te zien. (2:30)

http://www.youtube.com/watch?v=AGrDhtUqXp8		BEELD 0:24


Drama: Een relatie in 10 dagen

Dit stel weet als ze aan hun relatie beginnen al dat het maar tien dagen kan duren. Dus persen ze alles in die tien dagen: het onzekere begin, hartstocht, ruzies en tenslotte het afscheid. En dat wordt dan weer in vier minuten video weergegeven. De vraag die blijft hangen is: wat gebeurt er nu verder? (4:28)

http://www.youtube.com/watch?v=Mo7Qy9Rcbyk		BEELD 1:00


Interview: Lobbyïst doet boekje open

Abramoff had rond 2000 Washington in zijn zak . Hij deed zijn werk zo goed dat hij 20 miljoen per jaar verdiende, en zo slecht dat hij tenslotte drieëneenhalf jaar in de gevangenis moest zitten voor corruptie, fraude en belastingontduiking. Openhartig interview met 60 Minutes van CBS. (14:53)

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7387331n		BEELD 1:18

