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Interview: Kom even mee in de kast

Mike O'Brien van de satirische show Saturday Night Live heeft een eigen wekelijks programma, 7 Minutes in Heaven, waarin hij beroemdheden interviewt in een klerenkast. In de laatste editie zijn het er zelfs twee tegelijk, namelijk het rappersduo Insane Clown Posse. Het is meteen een van de leukste afleveringen. O'Brien pleegt zijn gasten wonderlijke opdrachten te geven, die meestal neerkomen op een soort rollenspel. Zo mag een van de rappende clowns optreden als moeder van een schoolkind die klaagt over de afschuwelijke, grove rapteksten van tegenwoordig. Hij doet dat met verve. Daarna doen de heren gedrieën een zo slecht mogelijke autocommercial.
De formule in de kast werkt soms leuk. Zo zegt de lesbische presentatrice Ellen DeGeneres onmiddellijk: "Thanks for having me in your closet." Andere gasten, zoals de komieken Tracy Morgan en Amy Poehler kijken tijdens het gesprek rond en proberen eens wat  kledingstukken. De bruuske montage leid zo tot sprongsgewijze gedaanteverwisselingen die op zichzelf al grappig zijn. Vaste prik is de zoen op de mond waarmee O'Brien van zijn gasten afscheid wenst te nemen, wat natuurlijk vooral bij de heren tot schurende momenten leidt. Maar soms bakt de gastheer er weinig van en vraag je je af of hij nou echt denkt dat het automatisch leuk is een gast onvoorbereid willekeurige woorden voor te leggen. Dat is het namelijk niet. (20:25)

http://www.youtube.com/watch?v=VqJA0xjD1CM		BEELD 0:42
http://www.youtube.com/watch?v=1eLXqoee1h4
http://www.youtube.com/watch?v=LCC0eqxlhbs
http://www.youtube.com/watch?v=1BSyvIvh5vc
http://www.youtube.com/watch?v=NAMUcM6Albk


Kerst: God, dat is een stom plan

Gevatte dialoog tussen God en het brutale engeltje Jeffrey. God ontvouwt zijn plan om een Zoon te verwekken bij een maagd, die tegelijk Hemzelf is, wonderen zal doen en tenslotte zal sterven zodat God iedereen zijn zonden kan vergeven. Engeltje ziet er de logica niet van in en zegt God onomwonden de waarheid. (6:53)

http://www.youtube.com/watch?v=rdxeqEoDXco		BEELD 5:12


Muziek: Oude scanner speelt oude hits

Nerd laat House of the Rising Sun spelen door een band die bestaat uit oude hardware zoals een floppy drive, een harddisk en een scanner. In 2009 deed hij op dezelfde manier Bohemian Rhapsody. Tussendoor liet hij robots spelen op echte instrumenten maar daarmee was hij minder succesvol. (19:20)

http://www.youtube.com/watch?v=w68qZ8JvBds		BEELD 1:21
	http://www.youtube.com/watch?v=Ht96HJ01SE4
	http://www.youtube.com/watch?v=9QMtDyvAzVw
	http://www.youtube.com/watch?v=a2SnYa2aJNo


Reportage: Laten we gewoon vrienden zijn

Verslaggever betreedt de campus van de Utah State University met de vraag: kunnen een man en een vrouw 'gewoon vrienden' zijn? Hij legt de vraag eerst voor aan een aantal meisjes. Daarna zijn de jongens aan de beurt. Het resultaat is verbazingwekkend - of niet? De vervolgvraag maakt het nog leuker. (2:59)

http://www.youtube.com/watch?v=T_lh5fR4DMA		BEELD 2:11

