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Documentaire: De bidsprinkhaan lust alles

Het vrouwtje van de bidsprinkhaan eet na de paring het mannetje graag op, maar het kan erger. Want in deze prachtige docu bijt een dame voor het oog van de camera de kop van haar minnaar tijdens de daad alvast af. Terwijl een groene druppel uit zijn nek komt sijpelen, paart het mannetje door of er niets aan de hand is.
Het uiterlijk van de bidsprinkhaan is al niet misselijk. Dat wordt in deze film virtuoos getoond door snelle morphs van de ene soort naar de andere. Er is verbluffende diversiteit in vormen en kleuren maar allemaal zien ze eruit als van een andere planeet. Telkens die zelfingenomen driehoekige kop en de voorpoten met hun vrome houding en de genadeloze weerhaken.
De bidsprinkhaan deinst nergens voor terug. Misschien is het allemaal in Ouwehands Dierenpark gefilmd maar wat dan nog? Je ziet ze in gevecht met muizen, kolibries en slangen, en soms nog winnen ook. Om van vliegen maar te zwijgen. Als u sympathie wilt krijgen voor de huisvlieg dan is dit programma voor u.
Maar let ook op de vertederende kant van de bidsprinkhaan. Wist u dat hij zijn grijpklauwen goed schoon moet likken, bijna als een poes? En wat komen er na die gruwelijke paring een lieve kleine bidsprinkhaantjes uit de eieren kruipen! Dáár zouden ze eens YouTube-filmpjes over moeten maken. (48:26)

http://www.youtube.com/watch?v=4QygakwaSZM		BEELD 44:37


Kerst: Wat is dat voor flutcadeau

Gezinnetje pakt gezellig de kerstcadeaus uit. Zoontje Bobby krijgt zijn hartewens en zijn Kerstfeest kan niet meer stuk. Dan is de beurt aan de ouders om de geschenken van Bobby uit te pakken. Dat zijn de gebruikelijke op school gemaakte prulletjes. Maar paps en mams hadden hogere verwachtingen… (2:25)

http://www.youtube.com/watch?v=1uR2tDznqC8		BEELD 1:14


Muziek: Glasservies als instrument

Een muziekinstrument bestaande uit een rij glazen met verschillende hoeveelheden water erin, heet een glasharp. Mits goed gestemd en bespeeld is de klank magisch. Volgens het Glass Duo is hun harp de grootste ter wereld. Ze spelen Bach's Toccata en Fuga in D mineur - de eerste tonen herken je direct. (9:11)

http://www.youtube.com/watch?v=3rmFleYqNxw		BEELD 2:57
http://www.youtube.com/watch?v=Um6UqoJl6Vo


Satire: Ik heb massa's denkbeelden

Bij de Republikeinen strijdt een zootje schertsfiguren om de nominatie voor het presidentschap. Daarom heeft Marvin E. Quasniki zich kandidaat gesteld. Hij belooft de bullshit te bestrijden, met ‘snelle lapmiddelen en oversimplificaties.’ De gigant van de puppet politics gaat hoge ogen gooien. (9:04)

http://www.youtube.com/watch?v=VS6J_XXVst0		BEELD 0:25
http://www.youtube.com/watch?v=YLa9lOzgQrs
http://www.youtube.com/watch?v=TZwzDOiYLpU

