VV111208


Muziek: Vieze man speelt country

Malcolm Holcombe ziet eruit of hij per ongeluk op het podium is beland, op zoek naar drank. Dun, piekerig haar, een te groot t-shirt onder een dito leren jas en een stem alsof hij allang genoeg drank heeft gehad. Nu en dan schudt hij spastisch met zijn hoofd.

Nu kom je dat soort types wel vaker tegen op podia, maar in Music City Roots? Een radioshow waar wekelijks top-country-acts spelen. Mannen met cowboyhoeden op, vrouwen met suikerspinkapsels of als ze erg stoer zijn óók met een cowboyhoed. Gemiddeld behoorlijk braaf en Republikeins, en het gebeurt allemaal in de Loveless Cafe Barn in Nashville, Tennessee, ook dat nog.

OK, zo erg is Music City Roots niet. De kwaliteit is dusdanig dat je bijna van country zou gaan houden. En behalve die radioshow hebben ze een YouTube-kanaal waar ze elke week stapels onberispelijke video's op dumpen, 600 stuks tot nu toe.

Maar de comprimisloze Malcom Holcombe valt daar dus wel uit de toon. Niet alleen om zijn uiterlijk; ook zijn muziek kan maar nét, tussen al die jodelaars - sorry, wéér overdreven. Holcombe ragt op zijn gitaar, gromt zijn teksten, zijn muziek is doggone origineel maar hij heeft heus wel country-wortels. Toch goed dat hij twee keurige en bekwame muzikanten heeft meegenomen (bas en steelgitaar) om hem op zijn stoel te houden. (19:42)


http://www.youtube.com/watch?v=ygLFZ2kTUyo		BEELD 0:38
http://www.youtube.com/watch?v=d3NDfdQDAwo
	http://www.youtube.com/watch?v=Dl-7PJ3ad5s
	http://www.youtube.com/watch?v=CWLfZiQ_SMY
	http://www.youtube.com/watch?v=QK-X8GZy5cI
	

Drama: Je zoog de lucht uit me weg

Gone Goodbye volgt een man die niets zegt, alleen rijdt, uitstapt en wandelt. Intussen horen we hem zijn geliefde toespreken. Hij is vertrokken. Zij zal het niet leuk vinden maar hij is ook niet blij, en deze gesproken brief moet haar alles uitleggen. Hij had het veel eerder moeten doen. Pointe is even schrikken. (4:43)

http://www.youtube.com/watch?v=17IyGPJuH0g		BEELD 1:45


Dans: Menselijke slinky

Een slinky is een flexibele buis gemaakt van een spiraalveer. Zo'n stuk speelgoed dat op eigen houtje een trap kan afwandelen. Maak de buis dik genoeg voor een mensenlijf, construeer er een soort pak van en je kunt dansvoorstellingen geven die monden doen openvallen. Soms vergeet je dat er een mens inzit. (19:43)

http://www.youtube.com/watch?v=x5SEORPCW3c		BEELD 2:19
http://www.youtube.com/watch?v=NU7DBIg1Ppk
http://www.youtube.com/watch?v=d0Eln4gneYk
http://www.youtube.com/watch?v=x8NjlBvwLlU
http://www.youtube.com/watch?v=5fPDGfvC1pI



Reportage: Het goud ligt op straat

Raffi Stepanian komt aan de kost door de straten in het Newyorkse juweliersdistrict schoon te krabben. Uit het vuil wint hij gouddeeltjes en minuscule edelstenen, die aan kleren van klanten en medewerkers zijn blijven hangen. Hij verdient naar eigen zeggen 300 dollar per dag. Twee repo's dus geen grap. (4:47)

http://dsc.discovery.com/videos/penn-teller-tell-a-lie-gold-mining-in-new-york-city.html
	BEELD 1:03
http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/prospector_scours_sidewalks_for_ReKRNWajHnjJhKSoW5Il6L


