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Kerst: YouTube-sterren vieren Kerst (1)

Ja hoor, stoeipoes Melanie Iglesias heeft een kerstvideo. Ze verschijnt in een Kerstmannenoutfit, trekt van alles uit, waarna er allemaal vriendinnen uit een kerstcadeau komen kruipen - ook zomers gekleed, natuurlijk. Wat een feest.

In de muziekwereld is het een bekend verschijnsel: iedere artiest met genoeg gebrek aan zelfrespect maakt zijn eigen kersthitje vol schaamteloze cliché's. Op YouTube worden ook volop speciale kerstvideo's gemaakt. Veel videomakers die in VideoVolt zijn genoemd, kunnen nu met een rode muts worden gesignaleerd.

Maar de clichés zijn op internet niet zo afgekloven als in de muziek, dus kun je nieuwsgierig gaan kijken wat iemand ervan gebakken heeft. Gegeneerd wegklikken zal over drie of vijf jaar wel aan de orde zijn.

Zo heeft Achmed de dode terrorist zich vermomd als Kerstman, en het effect is alwéér hilarisch. Oskar het blinde katje tast wel drie minuten rond tussen de slingers in de kerstboom. Hij heeft duidelijk een prima Kerst. Zijn filmpje vertoont opmerkelijke overeenkomten met de kerstaflevering van Simon's Cat van vorig jaar. Simons poes heeft maar twee minuten nodig om een ruïne te maken van de kerstboom van zijn baas.

En dan is er natuurlijk Misery Bear. Oh jee. En hij had zo'n bescheiden wens. Misschien moet het bekijken van deze kerstvideo de komende dagen worden afgeraden, want veel zieliger worden ze niet. (16:24)



http://www.youtube.com/watch?v=gHRYBS1WYCM	BEELD 1:25
http://www.youtube.com/watch?v=3L8fIrWnXRA
http://www.youtube.com/watch?v=aF7dDM5Yu40
http://www.youtube.com/watch?v=nn2h3_aH3vo
http://www.youtube.com/watch?v=zrYShIOki70


Muziek: Dora Deliyska speelt Liszt

Bulgaarse pianiste speelt prachtige sonate in een huiskamerachtige ambiance met twee camera's. Publiek lijkt er niet te zijn maar Deliyska heeft wel haar rode avondjurk aan. Nu en dan wordt dat onnodig geaccentueerd door het hele beeld behalve de jurk zwart-wit te maken. Verder gewoon een mooi concert. (28:00)

http://www.youtube.com/watch?v=iEDKE8L4ghE		BEELD 10:30


Satire: Meidenpraatjes

Supersimpele formule van Shit Girls Say heeft kostelijk effect: teksten van meisjes worden uitgesproken door als meisje verklede jongen. Binnen twee weken meer dan 5 miljoen keer bekeken. Budweiser maakte alvast een gespiegelde variant waarin mannen maar één ding tegen elkaar zeggen: "Dude!" (3:07)

http://www.youtube.com/watch?v=u-yLGIH7W9Y		BEELD 0:06
http://www.youtube.com/watch?v=kbovd-e-hRg
http://www.youtube.com/watch?v=KhYzH08MlLU


Speelfilm: Tom Cruise heeft ballen

In het kader van de marketing voor Mission Impossible 4 verschijnt een clip waarin het waarachtig lijkt of de Scientology-icoon zelf aan een touwtje hangt buiten de Burj Khalifa, het hoogste gebouw van de wereld (830 m). Of gebruiken ze voor de 'Making Of' tegenwoordig ook stand-ins? (1:29)

http://www.youtube.com/watch?v=CCuxnofBIKI		BEELD 0:25

