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Humor: Top Gear neemt de sporttrein

Het roemruchte Britse autoprogramma Top Gear  is soms meer een comedyshow dan een journalistiek programma. Zojuist op YouTube verschenen: een reportage waarin de heren auto's zonder banden op het spoor zetten en daarmee een wedstrijd houden.
Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May willen weten wat de toekomst is van het openbaar vervoer. Een burgermansauto met drie caravans erachter of een 'sporttrein' bestaande uit een snelle cabrio die één open kar trekt. 
Wat volgt is een slapstick waarin Richard Hammond als steward zijn passagiers opzettelijk onhandig bedient in de caravantrein bestuurd door May, terwijl Clarkson onuitstaanbaar mag doen in de cabrio. Omzetten van wissels, een tegemoetkomende trein, een uitslaande brand, het zit er allemaal in.
Ondanks de voorspelbare grappen is het wel degelijk leuk. Het trio weet de sensatie van het rijden met een auto op de rails goed over te brengen. Rijden met losse handen, achteruit scheuren en dan de bestuurdersstoel verlaten, dat zijn voorrechten van de spoorchauffeur. De flegmatieke passagiers in beide voertuigen maken het geheel extra grappig. En ook al is het geen echte wedstrijd, je wilt weten wie er wint.
Het kanaal van Top Gear op YouTube bevat al meer dan 400 video's, van vette comedy via racende celebrities tot, toegegeven, redelijk wat min of meer serieuze autotests. Een imposant archief voor de autofiel. (15:32)

http://www.youtube.com/watch?v=mkpCzp0CmjY		BEELD 4:14
http://www.youtube.com/watch?v=PMWBPrFVwLk


Schattig: Poes zonder gezicht

Lief en toch weerzinwekkend: poes wordt gevonden met door ventilator beschadigde kop. Afmaken zou je zeggen, maar eigenwijze dierenarts past plastische chirurgie voor katten toe, met opzienbarend resultaat. Achteraf blijkt het beest zelfs nog ogen te hebben. Voor de sterke maag dus. (3:08)

http://www.youtube.com/watch?v=S3F8lyrFkT0		BEELD 1:49


Muziek: Legend of Zelda door orkest

Dit jaar bestaat de game Legend of Zelda 25 jaar. Een speciaal gevormd orkest heeft een jubileum-cd volgespeeld met de muziek uit de game. Hier twee nummers op video. De dansende violiste Lindsey Stirling, eerder op VideoVolt, speelt op haar kanaal een Zelda-medley in split-screen. (15:37)

http://www.youtube.com/watch?v=AKYn4ACAd7s		BEELD 0:40
http://www.youtube.com/watch?v=ibfMFnZPeKE
http://www.youtube.com/watch?v=KA8a5qibUJU
http://www.youtube.com/watch?v=b3KUyPKbR7Q


Lezing: Make love, not porn

Oudere TED-lezing (2009) door oudere vrouw die zonder gêne vertelt van porno te genieten en graag en vaak seks te hebben met jonge mannen. Enige probleem: die jonge gasten hebben zoveel porno gezien dat ze denken dat de seks daarin normaal is. Verhaal was zijn tijd vooruit; er wordt nu veel over geschreven. (4:29)

http://www.youtube.com/watch?v=FV8n_E_6Tpc		BEELD 1:05

