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Muziek: Een deuntje spelen bij de kapper

In de kapperszaakvan Lawrence Anthony in Drexel, North Carolina, kom je niet alleen om je te laten knippen. In het weekeinde verzamelen zich allerlei seniore mannen in de achterkamer (achter de deur waar BACK ROOM op staat) om daar vol overgave bluegrass-muziek te spelen.
Het schijnt begonnen te zijn met een agent die zijn mandoline bij de kapper stalde en op zijn ronde nu en dan langskwam om een deuntje te spelen. Nu zitten in de achterkamer soms wel tien man te jammen, met gitaren, fiddle, steelgitaar, banjo, contrabas en inderdaad ook mandolines. "Ik heb wel betaald voor optredens en mindere muziek gehoord," zegt de een. "Sommige van die mannen zouden wat kunnen verdienen door ergens te spelen maar ze spelen liever hier," vertelt een ander. En hier, dat betekent zonder gage en ook vrijwel zonder publiek. Ouwe bokken onder mekaar.

De voornaamste woordvoerder is David Shirley, assistent van de kapper. Deze Leslie Nielsen-lookalike zou 42 jaar geleden tijdelijk helpen tot kapper Anthony een ander had gevonden, en ging nooit meer weg. Interviewen is niet nodig. Shirley keuvelt met klanten op de hangplek: de bank voor de zaak. Er is tijd, niemand heeft haast, en ze hopen dat de moderne tijd nog even wegblijft. Heerlijke sfeerfilm uit 2008 werd beladen met nominaties en prijzen en staat sinds kort op Vimeo.com. (19:40)

http://vimeo.com/31066145		BEELD 4:28


Kerst: Maak van je huis een lichtshow

Gelukkig hier nog niet gangbaar: mensen die van hun huis een woest lichtorgel maken. Op YouTube staan video's waar de boel heftig knippert op een stuk muziek, vaak heavy metal of marsmuziek. Hopelijk laten ze die herrie op straat achterwege. Toch zijn er redelijk geestige voorbeelden. (11:07)

http://www.youtube.com/watch?v=4zjXr6Qnpcw		BEELD 0:54
http://www.youtube.com/watch?v=wXGmhTI4S8w
http://www.youtube.com/watch?v=CuwTTkRCYOk


Schattig: De glimlachende walvis

Vijf minuten rust: staren naar een van de raarst uitziende zeezoogdieren ter wereld. De belugawalvis of witte dolfijn heeft een vreemde bultige kop en een niet van zijn gezicht te branden glimlach. Bovendien is hij uiterst nieuwsgierig. Waarschijnlijk vindt hij dat de duiker met de camera er raar uitziet. (5:25)

http://www.youtube.com/watch?v=SJKJcK1pxIs		BEELD 0:07


Satire: Veldslag met de camera

Knappe korte thriller waarin een paramilitaire eenheid erop uittrekt om een meisje te bevrijden uit handen van een vijandelijke groep. De partijen zijn bewapend met… camera's van verschillende merken. Shoot to kill in dit spannende en professionele werkstuk van de Nederlander Gerard Henninger. (4:17)

http://www.youtube.com/watch?v=qTVfFmENgPU		BEELD 0:33


