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Gala: Fry & friends eren Christopher Hitchens


De Britse topauteur en -journalist Christopher Hitchens heeft kanker en zal waarschijnlijk niet lang meer leven. Prominenten als bioloog Richard Dawkins, acteur Sean Penn en schrijver Salman Rushdie praten over Hitchens en zijn werk met ceremoniemeester Stephen Fry. Dat gebeurde in Londen op 9 november voor een publiek van 2500 man.

Hitchens heeft gepubliceerd over Henry Kissinger, de oorlog in Irak, over George W. Bush en over religie, om een paar zaken te noemen. Hij geldt als een belangrijk analyticus van de wereldpolitiek, heeft een gevatte pen en is met zijn scherpe tong een graag geziene gast bij debatten en in tv-programma's. Wie zoekt op YouTube zal veel optredens van hem vinden - ook een aantal waar hij strijdbaar over zijn ziekte praat. 

Het was de bedoeling dat Hitchens erbij zou zijn en zelf ook door Fry zou worden geïnterviewd. Maar kort van tevoren kreeg hij longontsteking. Hij moest dit evenement volgen vanuit zijn ziekenhuisbed. Daardoor lijkt het een beetje alsof het feestvarken al dood is. Verwacht behalve loftuitingen ook veel sterke verhalen en grappen - het is een vrolijke bijeenkomst. Geen liedjes of andere flauwekul trouwens.

Hitchens is een voorvechter van atheïsme. Gevraagd of mensen voor hem mogen bidden, zei hij: "Voor mij hoeft het niet, maar als ze zich daar beter van gaan voelen is het prima." (45:45)

http://www.youtube.com/watch?v=taOBFURZvcA		BEELD 13:17



Reportage: Ruim eens wat zwerfvuil op

Fotograaf Peter Smith combineert lekker fietsen met het oppikken van zwerfafval. In deze opgewekte reportage vertelt hij zonder geklaag waarom: het voelt goed. Het ziet er beter uit en vooral plastic is een moordenaar als het in zee belandt. Repo is van deze zomer, Smith heeft nu een vervolg gepost. (10:10)

http://www.youtube.com/watch?v=eEw9BCa1l4o
http://www.youtube.com/watch?v=2-6aVM5a8BU		BEELD 0:38


Muziek: Pizza en groente, het verschil

Het Amerikaanse Congres heeft onder druk van de fastfood-industrie pizza tot groente verklaard. Dus is het gezond, dus mag het op school. Muzikant Jonathan Mann, die elke dag een nieuw liedje op internet zet, legt in zijn educatieve 1056-ste video het verschil uit, speciaal voor politici. (0:52)

http://www.youtube.com/watch?v=xQ3ZqKc4zPQ		BEELD 0:06


Animatie: Olijke geschiedenis van het Engels

Hilarische weergave in tekenfilm zoals alleen Britten dat kunnen. Ik denk tenminste niet dat een Nederlandse versie zou beginnen met 'Caesar, lik me reet.' Oorspronkelijke versie van de Engelse Open Universiteit had tien delen van een minuut. Zomaar een YouTuber heeft er nu één video van gemaakt. (11:30)

https://www.youtube.com/watch?v=gSYwPTUKvdw	BEELD 1:02

