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Gaming: Felicia Day speelt met zichzelf

La Day krijgt herhaaldelijk de slappe lach als ze aankondigt dat ze met zichzelf gaat spelen. In deze video van haar eigen YouTube-kanaal zijn al deze mislukte opnamen vrolijk achter elkaar gemonteerd.
De game die ze demonstreert is Dragon Age, Mark of the Assassin. Kort geleden verscheen er een bijbehorende videoserie, Dragon Age Redemption (hier besproken op 17 oktober). Felicia speelt daarin de rol van de elf Tallis, de ik-figuur in het spel. Nu is er ook een avatar voor de game naar het model van Felicia. Dat is wat Felicia wil demonstreren, vandaar het 'spelen met mezelf.'

En dat is nog maar de eerste minuut van deze grappige video. Daarna zoekt Felicia zich wezenloos naar de plek in de game waar ze in de huid van 'zichzelf' kan kruipen. In de derde minuut ontdekt ze dat ze daarvoor het nodige moet downloaden. Om dat te kunnen doen moet ze punten kopen. Daar moet een online betaling voor worden gedaan. Dat noodzaakt het invoeren van de gegevens van een creditcard. En een billing address. Weet je ook eens hoe het is, Felicia. Maar ze heeft genoeg zelfspot om het allemaal te laten zien. 
En dan komt het eindelijk tot spelen. Kan ze zich verbazen over haar eigen vormen. Ooh, boobs! En richt ze welgemoed een bloedbad aan. Die Day, die deugt. (7:20)

http://www.youtube.com/watch?v=3DxsVzYUle0		BEELD 2:32


Lezing: Bankroof voor dummies

Computerwetenschapper Moran Cerf vertelt over zijn dagen als penetratietester in Tel Aviv, toen hij legaal - zelfs betaald - banken mocht beroven. Meestal op digitale wijze maar dit verhaal gaat over die keer dat hij het probeerde via het loket. Liep hilarisch uit de hand en wordt vast nog eens verfilmd. (10:00)

http://www.youtube.com/watch?v=RJVHTQSvUIo		BEELD 0:36


Muziek: Janet Klein & her Parlor Boys

Zesmans orkest met verleidelijke zangeres is gespecialiseerd in vooroorlogse stijlen als old time jazz en ragtime. Lekker lang optreden vorige week in Maxwell DeMille's Cicada Club in Los Angeles. Simpele registratie met twee camera's, maar wel high definition en perfecte sfeer door kleuren en kleding. (01:51:04)

http://www.youtube.com/watch?v=PyteJ9XHOtA		BEELD 0:48
http://www.youtube.com/watch?v=s9s74z5KQUM


Mode: Mannenoverhemd wordt jurk

Model Ira Zvidrina knoopt met een paar handelingen een oversized overhemd tot een elegante jurk. Ze doet dat zelfs op twee manieren, waarna ze er ook nog twee of drie verschillende rokken van weet te maken en tenslotte een bovenstukje. Speciaal voor de heren trekt ze dat laatste onderdeel tenslotte uit. (3:07)


http://www.youtube.com/watch?v=2JwdZC31nQU		BEELD 0:28

