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Lezing: Hoe ik niet de eerste ruimtetoerist werd

Als je denkt dat het leven van André Kuipers spectaculair verloopt, luister dan eens naar het verhaal van Richard Garriott. Zijn vader was nota bene astronaut en Richard groeide op in een buurt waar iedereen voor NASA werkte. Astronauten liepen er gewoon over straat, bij wijze van spreken.
Maar op zijn dertiende kreeg Garriott te horen dat hij een bril moest. Dat maakte een carrière als astronaut voorgoed onmogelijk. Jammer dan, dacht Garriott. Hij was toch al computerfanaat; min of meer vanzelf ontwikkelde hij zich tot ontwikkelaar van computerspelletjes. De game Ultima maakte hem rijk genoeg om voor 20 miljoen dollar een kaartje te  kopen voor een verblijf van een dikke week in de ruimte, als allereerste ruimtetoerist.
Als je nu zegt: 'De eerste betalende ruimtetoerist, dat was toch iemand anders?' dan klopt dat. Het was 2001, de dotcom-zeepbel barstte en Richard Garriott verloor zijn fortuin. Hij moest zijn plaatsbewijs verkopen aan een andere miljonair, Dennis Tito.
Hoe hij het toch voor elkaar kreeg de ruimte te bereiken vertelt hij in dit praatje voor The Moth, een onderneming die de kunst van het verhalen vertellen propageert. Richard Garriott werd daarmee in elk geval de eerste 'tweede generatie astronaut' (hij vertelt ook over de rol die zijn vader daarbij speelde). En met zijn bijziende ogen is het ook op een bijzondere manier goedgekomen. (14:06)

http://www.youtube.com/watch?v=hakSN70_VWk		BEELD 3:46


Speelfilm: De glazige blik van Spielberg

In bijna alle films van Steven Spielberg komen hoofdpersonen een verrassing tegen: een buitenaards wezen, een doodgewaande geliefde, een monster. Dan komt the Spielberg Face, een gepatenteerde glazige blik. Hier een collectie met Spielberg-stomheid geslagen acteurs, met analyserend commentaar. (9:40)

http://www.youtube.com/watch?v=VS5W4RxGv4s	BEELD 0:14


Comedy: Goeie flikken, slechte flikken

Drie rechercheurs staan op de uitkijk om de Night Flasher op heterdaad te betrappen. Maar de zaken lopen gierend uit de hand: de een schiet de ander in het hart en de derde belandt op de achterbank met een hoer. Comedy met het idioom van een stripverhaal neemt niets serieus, zeker het politiewerk niet. (17:46)

http://www.youtube.com/watch?v=bPpKbVYV_dE		BEELD 2:28
http://www.youtube.com/watch?v=1d-twWXBhik
http://www.youtube.com/watch?v=HK6j79qlKQg
http://www.youtube.com/watch?v=wMOZRt5PeMU
http://www.youtube.com/watch?v=-NfWuTEB1Qc
http://www.youtube.com/watch?v=WvKfIR4N2WE


Animatie: Wereldgeschiedenis in 3 min

Geestige, opzettelijk knullige animatie bij het nummer Thick as Thieves van Kalle Matson. Begint bij een Aarde vol kraters waar het meteorieten regent, waarna er leven ontstaat, dinosaurussen verschijnen, de mens zijn intrede doet, en de rest ken je wel ongeveer. Creatief gedaan en de muziek past goed. (3:30)

http://www.youtube.com/watch?v=SJ5l6NvnjkU		BEELD 0:43

