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Muziek: De blues in Mongolië

Hoe wordt een Amerkaanse bluesmuzikant met Kaapverdiaanse wortels wereldkampioen in de kunst van de Mongoolse keelzang? Daarover gaat de unieke documentaire Genghis Blues.

De muzikant was Paul Pena. Hij was blind vanaf zijn twintigste door de oogziekte glaucoom. Pena trad onder andere op in het voorprogramma van de Grateful Dead en schreef het nummer Jet Airliner dat een hit werd voor Steve Miller (1977).

Mongoolse keelzang is hier besproken op 14 november. Bij keelzang is het of je twee stemmen tegelijk hoort, met een rare betoverende klank die aan mondharp doet denken. Pena hoorde dit geluid in 1984 op Radio Moskou toen hij de kortegolfradio afzocht naar Koreaanse taallessen. Zeven jaar later kreeg hij een grammofoonplaat te pakken met keelzang en wist zichzelf de techniek te leren. Toen er een zanggroep uit de Mongoolse provincie Tuva (destijds onderdeel van de Sovjet-Unie, nu Rusland) optrad in San Francisco, zat hij in het publiek en wist hij indruk te maken door een Tuvaans keelzanglied te zingen. Hij werd uitgenodigd Tuva te bezoeken en the rest is history. Pena speelde zelfs een cd vol met bluesmuziek waarin hij ook keelzang gebruikt, Genghis Blues.

In deze fascinerende film uit 1999 zie je behalve Pena zelf (in 2005 overleden) en Mongoolse keelzangers ook BB King en Nobelprijswinnaar Richard Feynman, wiens wens om Tuva te bezoeken nooit in vervulling ging. (01:27:43)

http://www.youtube.com/watch?v=U9IRA2RcMk4		BEELD 10:13
http://www.youtube.com/watch?v=dMbI18QjHa0	
http://www.youtube.com/watch?v=MekYFxiLlfE		
http://www.youtube.com/watch?v=EyKUE1qzaE0		
http://www.youtube.com/watch?v=KnnThFTMh8M		
http://www.youtube.com/watch?v=Rgyk5eKRssM		


Kerst: Kerstverhaal in beroemde stemmen

Amerikaanse acteur en imitator Jim Meskimen leest Twas the Night Before Christmas met voor elke regel een andere stem. Woody Allen, Al Pacino, John Wayne, Tom Waits en zelfs John F. Kennedy komen voorbij. Al met al een stuk of 30. Eerder deed hij op dezelfde manier een stukje Shakespeare. (8:29)

http://www.youtube.com/watch?v=iobTXPgETOY		BEELD 2:12
http://www.youtube.com/watch?v=j8PGBnNmPgk


Sport: Elektroshockvoetbal

Noors satirisch sportprogramma Golden Goal organiseert een voetbalwedstrijd waarbij elke speler een elektroshockband draagt, zo'n ding waarmee je honden africht. Spelers en scheids kunnen via een afstandsbediening worden gestraft of gewoon gehinderd. Het spel krijgt zo een nieuwe dimensie. (7:33)

http://www.youtube.com/watch?v=HuKva8GUwBk		BEELD 2:22 (of 2:00?)



Drama: Voor het eerst in Parijs

Regisseursduo Joel en Ethan Coen maakte geniale films als Raising Arizona, Fargo en The Big Lebowski. In Paris Je t'Aime is Steve Buscemi een onervaren, eenzame toerist die op een bankje in het metrostation folders zit door te lezen. Dan wordt zijn aandacht getrokken door een zoenend stel op het andere perron. (5:21)

http://www.youtube.com/watch?v=Pfg4Mx1h2J8		BEELD 0:00

