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Drama: De Russen zijn al op Mars

In de webserie Pioneer One stort een geheimzinnig radioactief projectiel uit de ruimte neer in Canada. Tussen de wrakstukken wordt een Russische kosmonaut gevonden in een verouderd ruimtepak. Amerikaanse en Canadese autoriteiten doen gezamenlijk onderzoek onder leiding van Tom Taylor. Het traject van de sonde klopt niet met een baan om de Aarde, en de Rus heeft allerlei aandoeningen die wijzen op een lang verblijf in de ruimte. Taylor komt tot de conclusie dat de schipbreukeling op Mars is geboren en om een of andere reden naar de Aarde is teruggekeerd. Een boodschap? Heeft hij levende lotgenoten op Mars achtergelaten? Moest hij in Noord-Amerika landen of juist niet?
Taylors chef wil niets van deze theorie weten omdat hij liever pronkt met een gevangen terrorist. Er ontstaat een meervoudige race tegen de klok. Terwijl de ruimtevaarder dreigt de sterven, zoekt Taylors team naar uitsluitsel over zijn herkomst en probeert Taylors superieur de gevangene te laten afvoeren naar een beveiligde Amerikaanse gevangenis.
Pioneer One is op een koopje gemaakt dankzij donaties van het publiek op internet, maar de serie overtuigt door het spannende verhaal, prima dialogen en overtuigend acteren. Het slot van het eerste seizoen is pas verschenen. De hele serie van meer dan drie uur kan nu gratis worden gedownload of bekeken op YouTube. Een tweede seizoen zit in de planning. (03:41:14)

http://www.youtube.com/watch?v=68RD46kl8ng		
http://www.youtube.com/watch?v=eG-iLENGDrk	
http://www.youtube.com/watch?v=32YBygD3_iM
http://www.youtube.com/watch?v=kbThDmSGCNM	BEELD 9:03
http://www.youtube.com/watch?v=EgrG_Yb9RAY
http://www.youtube.com/watch?v=sZkDhNfwm9Y	


Documentaire: Voetveeg in Saoedi-Arabië

Bergbeklimmersparadijs Nepal heeft 46 procent werklozen. Nepalezen zoeken het geluk dus elders, bijvoorbeeld in Dubai of Saoedi-Arabië. Daar blijken beloften, contracten en verzekeringen waardeloos. Sommige komen gehandicapt en berooid thuis. Van het kanaal van Amnesty International. (10:31)

http://www.youtube.com/watch?v=O-EnlaEYJ6A		BEELD 1:38


Mode: Zombie als fotomodel

'Zombie Boy' is de bijnaam van Rick Genest, een Canadees die zich over zijn hele lichaam heeft laten tatoeëren zodat hij eruit ziet als een wandelend lijk. Dat levert bekijks op, bekendheid en een prettig bestaan als fotomodel. Hier wordt hij een dag lang gevolgd en geïnterviewd bij fotoshoots. (4:31)

http://vimeo.com/user4197566/zombieboy		BEELD 1:28


Animatie: Google's jaaroverzicht

Google klikt zich door het jaar heen op een manier die wel eens door tv-programma's gekopieerd zou kunnen worden. Razendsnelle opeenvolging van het intypen van zoektermen en bijbehorende beelden van YouTube. Is eigenlijk reclamespot voor Zeitgeist, Google's dienst met zoekstatistieken. (2:52)

http://www.youtube.com/watch?v=SAIEamakLoY		BEELD 0:24

