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Animatie: Bomen planten scheelt een hoop

In The Man Who Planted Trees vertelt de ik-figuur hoe hij verdwaalt in een guur land waar bijna niets groeit. Hij vindt onderdak bij een schaapherder, Elzéard Bouffier, die in zijn vrije tijd bomen blijkt te planten. Honderd per dag, duizenden per jaar. Een zinloze activiteit, lijkt het.
De verteller komt pas na enkele jaren weer in de buurt. Hij zoekt de herder op en ziet hoe de opgroeiende bomen het gebied een ander aanzien geven. Er gaan meer jaren voorbij, en het eenvoudige en koppige werk van de herder blijkt meer veranderingen in gang te zetten dan alleen wat vergroening.
Een hoopvol verhaal uit 1953 van de Franse auteur Jean Giono. De verfilming is uit 1987 en won in dat jaar de Oscar voor beste korte animatiefilm. Hij staat sinds een week op de videosite Vimeo.
De film ademt in alle opzichten dezelfde rust als waarin de herder zijn werk doet. Het tempo ligt laag, met een dromerige commentaarstem die alle tijd neemt landschappen en sfeer te beschrijven. Ook de beelden hebben geen haast. Elk shot ziet eruit als een tekening, niet met veel detail maar wel met zorg gemaakt.
Het is een nogal moralistisch verhaal. Wie daar niet van houdt kan zich troosten: beweringen dat het allemaal waar gebeurd zou zijn moeten naar het rijk de fabelen worden verwezen. (30:08)

http://vimeo.com/32542316 		BEELD 16:20


Humor: Dát ziet u volgende week…

De Gift Shop Sketch van de Engelse komieken Mitchell en Webb neemt vervolgseries op de hak. De sketch van twee minuten bestaat uit één scène van twintig seconden, opgeknipt in vijf episodes en vooral eindeloos herhaald in samenvattingen van wat is geweest en wat nog gaat komen. Honderd procent cliffhanger. (2:17)

http://www.youtube.com/watch?v=cg4z7mzaVco		BEELD 1:11


Documentaire: 110 km per uur op skateboard

Afdalen op een skateboard op de weg is een sport en de Braziliaan Douglas Dalua is beroeps. Afdalers gaan ver over de honderd op hun wiebelige plankje, en vallen vaak, zeker in de regen en in haakse bochten. Aan Douglas is niet één documentaire gewijd, maar een serie van vijf: één per continent. (2:01:47)

http://vimeo.com/25445267			BEELD 18:32
	http://vimeo.com/26350880
	http://vimeo.com/27255165
	http://vimeo.com/30099362
	http://vimeo.com/31345168


Drama: Op zoek naar vingerafdrukken

Rechercheur is met grote zorgvuldigheid op zoek naar vingerafdrukken in een woning waar blijkbaar een misdaad heeft plaatsgevonden. Wiens woning, en wat er ongeveer gebeurd moet zijn, wordt stukje bij beetje duidelijk. De rechercheur zoekt misschien iets té zorgvuldig - en vindt wat hij niet zoekt. (7:06)

http://www.youtube.com/watch?v=bqoCVwosrVo		BEELD 1:03

