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Comedy: Louis CK beschrijft een lul

Wat mij betreft is Louis CK de allerbeste Amerikaanse stand-up comedian. Hij heeft veel gemeen met de grote George Carlin (hier besproken op 9 november). Bijvoorbeeld dat hij vertelt hoe dingen zijn, zonder veel overdrijving maar mét verbazing. Alleen dat levert al een verpletterend komisch effect op. Hoe kinderen het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Hoe verwend mensen zijn met zaken als vliegreizen en mobiel internet, zodat ze heilig verontwaardigd zijn als met deze luxe producten iets misgaat.
In zijn laatste show stelt hij dat het niet per se dom is om niet in evolutie te geloven, maar dat mensen die tegen evolutie zijn daar meestal heel domme argumenten voor geven. Zoals: "Ik ben geen aap, en mijn vader ook niet."
Deze Louis CK verkoopt sinds het weekeinde via louisck.com de video van zijn nieuwste show, een voorstelling van een uur, voor maar 5 dollar. Geen gezeik met kopieersloten, geen beperking tot de VS, kortom een geweldig initiatief, zeker als je weet hoe goed de man is. 
Dat fragment over de evolutie zit er trouwens niet bij, dat zit in een clip die hij ter promotie gratis op YouTube heeft gezet. In een tweede clip gaat het twee volle minuten over de enorme penis van een klasgenoot op school. "Dat ding had drie secties, ongeveer als een mier." (7:16)

http://www.youtube.com/watch?v=FzHzlMneaeQ
http://www.youtube.com/watch?v=8deqeqoWtQk		BEELD 1:57


Muziek: Het Metropole op huisbezoek

Het Metropole orkest vecht voor zijn bestaan via sociale media. Na hun hitsingle loven ze nu een privéconcert uit. Upload een foto van je huiskamer - de leukste wint. Hilarische video laat zien hoe dat zou kunnen gaan: met de contrabas op de wc, de blazers op de kinderkamer en de dirigent buiten adem op de trap. (7:21)

http://www.youtube.com/watch?v=E4MkUbOmj04	BEELD 1:46
http://www.youtube.com/watch?v=che9Hkztww4


Speelfilm: Pulp Fiction van a tot z

Klassieke film van Tarantino, de volle tweeëneenhalf uur, in hd bovendien. Maar wel in aangepaste vorm. De scènes staan in chronologische volgorde, anders dan bij het origineel. Interessant experiment van een liefhebber op YouTube. Horen we daar de sirenes van de auteursrechtenpolitie al loeien? (2:32:44)

http://www.youtube.com/watch?v=4W8p1MVrueg		BEELD 7:44


Actueel: Rick Perry dist homo's

"Homo's dienen in het leger maar onze kinderen kunnen niet openlijk Kerst vieren op school," aldus presidentskandidaat Perry in zijn laatste verkiezingscommercial. Veel reacties op YouTube, onder andere van Jezus: "Het geloof heeft Amerika sterk gemaakt maar heeft Rick Perry veranderd in een imbeciel." (3:28)

http://www.youtube.com/watch?v=0PAJNntoRgA		BEELD 0:17
	http://www.youtube.com/watch?v=Cg1reOJV27w
	http://www.youtube.com/watch?v=3epc2arU4g4
http://www.youtube.com/watch?v=g8sbBVOt40Q
http://www.youtube.com/watch?v=rF7KCjg_vBM

