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Animatie: Simon's Cat, de populairste

Het zal niet meevallen op YouTube een populairdere kat te vinden dan Simon's Cat. Vijf afleveringen van deze serie zijn meer dan tien miljoen keer bekeken. Deze egocentrische tekenfilmkat brengt zijn eigenaar tot wanhoop met zijn aandachttrekkerij, wispelturigheid, vernielzucht en eetlust. De kat schijnt te zijn samengesteld uit verschillende aspecten van de persoonlijkheden van de drie katten van tekenaar Simon Tofield. De humor in de filmpjes is voor een groot deel zelfspot van Tofield, die zijn menselijke hoofdpersoon keer op keer door de kat in de luren laat leggen: voor de televisie, in de keuken, in de tuin en in bed.

Tofield doet voor zijn tekenfilms alles zelf en het moet gezegd, alles klopt. Van de arrogantie en de speelsheid in de bewegingen van de kat tot en met de mauwgeluiden, die Tofield ook zelf toevoegt.
Hij is steeds erg zuinig geweest. In precies vier jaar zijn er 18 video's verschenen van een minuut of twee per stuk. Maar de productie neemt toe, gelukkig: het afgelopen jaar maakte Tofield er zeven, waarvan twee in de laatste maand. Opvallend is dat in de laatste twee afleveringen een jong poesje een rol speelt. Je zou haast gaan denken dat huize Tofield een nieuwe bewoner rijk is. In dat geval hebben we er in de tekenfilms waarschijnlijk ook een vaste hoofdrolspeler bij. (10:02)


http://www.youtube.com/watch?v=s13dLaTIHSg		BEELD 0:32
	http://www.youtube.com/watch?v=I1qHVVbYG8Y
	http://www.youtube.com/watch?v=EKvNqe8cKU4
	http://www.youtube.com/watch?v=3VLcLH97eRw


Muziek: 12 jaar en nu al een poseur

Gabriel Angelo staat op YouTube-video's van zeker vier verschillende makers. Hij loopt in de gaten in San Francisco: klein straatmuzikantje, patent gekleed, tapdansend en een hoop praatjes. Zo betaalt hij zijn  muziekschool, tenminste dat zegt hij. Zijn spel stelt niks voor, maar de showbusiness lonkt zeker. (4:43)

http://www.youtube.com/watch?v=C3trqITIfgk		BEELD 2:16


Humor: Zoon van Achmed, de dode terrorist

Jeff Dunham is niet zo'n goeie komiek en geen grootse buikspreker. Hij heeft één geweldig succesnummer gehad: Achmed, de dode terrorist, meer dan 200 miljoen keer bekeken. Achmeds zoon schijnt al sinds 2010 te bestaan maar is nu door Dunham zelf geüpload. Best leuk, voor een vervolg. (19:13)

http://www.youtube.com/watch?v=m-mtHiFKOVE
http://www.youtube.com/watch?v=IL357BrwK7c		BEELD 2:27


Drama: Griezel van een buurman

Creepy Neighbor is een ongemakkelijke serie van de productieve comedygroep Reckless Tortuga. Jonge vrouw wordt telkens aangesproken door haar buurman, die wat wegheeft van de Vieze Man van Kees van Kooten. Over the top of niet? Komisch of realistisch? Je weet het nooit zeker. Knap dus. (13:36)

http://www.youtube.com/watch?v=4qhXWKlO3R8		BEELD 0:38
http://www.youtube.com/watch?v=gB35TsQ1ltw
http://www.youtube.com/watch?v=xK6uB9WlGsM
http://www.youtube.com/watch?v=cngoa6GikkQ

