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Interview: Ernstige komiek, grappige astronoom

Stephen Colbert is een Amerikaanse komiek van de buitencategorie; zo eentje met een eigen dagelijkse talkshow op Comedy Central. Neil DeGrasse Tyson is Amerika's bekendste media-sterrenkundige. Meesterlijk in het uitleggen van ingewikkelde dingen, hartstochtelijk in het verdedigen van wetenschap en onderwijs tegen aanvallen uit religieuze hoek, en geestig als daar ruimte voor is. Tyson is kind aan huis in Colberts show, dus ze zijn op elkaar ingespeeld.

Een uur lang kwebbelen ze met elkaar op Kimberley Academy in New Jersey, een particuliere school. Daarbij valt op dat Colbert geen moeite doet de eeuwig grappige Stephen Colbert van de televisie te zijn. Hij stelt gewoon belangstellende vragen, zoals meteen de eerste al: "Is weten beter dan niet weten?" De grappen komen vanzelf wel.

Niet het hele gesprek is filosofisch. DeGrasse Tyson krijgt ook de kans anekdotes te vertellen over hoe hij in wetenschap geïnteresseerd raakte. Als kind groeide hij op in de Bronx en zag hij nooit de sterrenhemel. Toen hij eens het Hayden Planetarium bezocht - waar hij nu directeur van is - zag hij een kunstmatige versie geprojecteerd worden, en beschouwde dat als een soort lichtshow die niets met de realiteit te maken had. Yeah, right. Tot hij op het platteland kwam en 's avonds vaststelde: "Goh, dit is net die voorstelling in het planetarium." Je vergeet de tijd als je die man hoort. (01:24:42)

http://www.youtube.com/watch?v=YXh9RQCvxmg		BEELD 9:04


Muziek: Bleke blonde soulzanger

Allen Stone is zo jong dat hij nog niet eens een pagina op Wikipedia heeft. Maar wat een stem, wat een souplesse, wat een soul. Als je eerst zijn zwarte geluid hoort en hem dan pas ziet, wrijf je je ogen uit. Bij radiostation KEXP in Seattle mocht hij 25 minuten ongestoord zijn gang gaan met zijn band. (24:47)

http://www.youtube.com/watch?v=Fr7jNfZk3t8		BEELD 5:27


Reportage: Verzamelaars in actie

Liefdevolle video over verzamelaars en hun passie is eigenlijk een trailer voor een langere documentaire. Maar met zijn vijf minuten is hij zo royaal dat hij, zeker op YouTube, voor een zelfstandig programma kan doorgaan. Maker is zelf verzamelaar, van stripboeken, dus  hij begrijpt de mensen die hij filmt. (5:00)

http://www.youtube.com/watch?v=10UkRTPEQgA	BEELD 0:52


Animatie: Sperma op vrijersvoeten

Speelse animatie van lijntekeningen volgt een man die een dame probeert te veroveren. Spermatozoïden zwermen als muggen om hem heen en laten geen misverstand bestaan over zijn ware bedoelingen - of moet je zeggen: de driften waaraan hij is overgeleverd. Driften heeft zij uiteraard ook. (3:26)

http://www.youtube.com/watch?v=koKcTYtnQAM		BEELD 1:28

