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Kerst: YouTube-sterren vieren Kerst (2)

Ook muzikanten uit eerdere VideoVolts storten zich op kerstvideo's. Het dansende vioolpoppetje Lindsey Stirling bijvoorbeeld, dat op verschillende kerstlokaties haar pasjes doet en daarbij Stille Nacht speelt. Veel te zien, maar de muziek is kitsch. De Piano Guys nemen meer risico met een spannend, voor cello's herschreven Carol of the Bells dat overgaat in God Rest Ye Merry Gentlemen. Ook hier veel lokaties. Waar Stirling kiest voor lampjes doen de Piano Guys het vooral met sneeuw.
Het leuke stel Michael Alvarado en Carissa Rae, inmiddels verloofd, zingt weer een medley. Had makkelijk fout kunnen gaan - zeker met zo'n als Kerstman uitgedost hondje op schoot - maar op een of andere manier zijn die twee zo onbedorven en begaafd dat ze ermee wegkomen. Wat helpt is dat ze de video niet monteren. Eén take, niks playbacken, puur vakwerk.
De practical jokers van ImprovEverywhere doen een verrassingsoptreden met het musicallied Sit on Santa in een winkelcentrum in New Jersey. De ene volwassen kerel na de andere staat op en zingt dat hij óók bij de Kerstman op schoot wil. Ook Santa zelf blijkt in het complot te zitten. De mooiste kerstvideo van het jaar is van komisch duo Rhett & Link, dat de teksten van kerstliedjes door de automatische ondertitelaar van YouTube haalde en het abominabele resultaat inzong als nieuwe tekst. (19:18)

http://www.youtube.com/watch?v=QmvwWxzg3lc
http://www.youtube.com/watch?v=e9GtPX6c_kg
http://www.youtube.com/watch?v=u4OMq-viqgI
http://www.youtube.com/watch?v=3c_mPevNk8E
http://www.youtube.com/watch?v=wY0F31G-i9Y		BEELD 0:35


Speelfilm: Kim Jong-il, producer, aangenaam

De Noord-Koreaanse dictator hield van horrorfilms en wilde een eigen filmindustrie vormen. Hij liet daarvoor zelfs Zuid-Koreaanse filmers kidnappen. Voor het lange weekend: een van hun films, een docu over een Noord-Koreaanse acteursopleiding en een repo over de fake filmstudio in Pyongjang. (02:24:18)

http://www.youtube.com/watch?v=lON5OXEbk60	
http://www.youtube.com/watch?v=1D7sd8tGcsU		
http://www.youtube.com/watch?v=Z6K0dptDr1I	
http://www.youtube.com/watch?v=femjViTfxAk	
http://www.youtube.com/watch?v=qX7yIi8ZeJY	BEELD 0:55

http://www.youtube.com/watch?v=BmzPsJfkWjA		
http://www.vice.com/the-vice-guide-to-film/north-korean-film-madness-1	
http://www.vice.com/the-vice-guide-to-film/north-korean-film-madness-2	
http://www.vice.com/the-vice-guide-to-film/north-korean-film-madness-3	


Animatie: Waar de Kerstman vandaan komt

Maker van no-nonsense video's C.G.P. Grey legt Santa Claus op de snijtafel en vindt onderdelen van Sinterklaas, de Britse Father Christmas en allerlei Scandinavische mythische figuren en tradities. Toen kolonisten uit Europa in Amerika bij elkaar kwamen, smolt dit alles samen tot één dikzak. (3:55)

http://www.youtube.com/watch?v=RbUVKXdu4lQ 	BEELD 1:08


Gaming: Hagedis speelt Ant Smasher

Bij Ant Smasher moet je mieren dooddrukken voor ze het scherm van je smartphone zijn overgestoken. Hagedissen en kikkers kletsen met hun tong tegen het scherm om de mieren op te eten. Daarbij halen ze het ene level na het andere. Dierenmishandeling? De kikker neemt wraak, in elk geval. (1:25)

http://www.youtube.com/watch?v=LbNl3J8HXw4
http://www.youtube.com/watch?v=WTpldq3myV0		BEELD 0:53

