VV111230


Interview: Vier uur werk is genoeg. Per week

Tim Ferriss heeft zelf waarschijnlijk genoeg aan een werkweek van vier uur, sinds het succes van zijn boek The 4-Hour Workweek. In die bestseller uit 2008 doet hij uit de doeken hoe je je leven kunt 'hacken' zodat je minder tijd verspilt (neem de titel dus niet letterlijk). Daarna schreef hij The 4-Hour Body, over gewicht verliezen en gezond leven, en The 4-Hour Chef, over nieuwe dingen leren met koken als voorbeeld.
Kevin Rose is mede-oprichter van Digg.com en de videosite Revision3. Voor de laatste site maakt hij interviews, vaak met mensen die hij al kent. De sfeer is informeel: er is weinig aandacht voor de setting, mensen achter de camera praten soms gewoon mee en in dit geval bemoeit ook Ferriss' hond zich met de gang van zaken. De gesprekken zijn altijd geanimeerd en er zijn twee of drie camera's die alert worden geregisseerd.
Ferriss heeft veel interessants te melden. Zo testte hij mogelijke covers van zijn eerste boek in een boekhandel om te zien welk ontwerp het vaakst werd opgepakt. Rose zou daar wat van kunnen leren. Hij begint het interview met vragen over de jeugd van Ferriss, wat een saaie opening oplevert. Daardoor raak je als kijker pas na een minuut of tien echt geínteresseerd in de persoon Ferriss. (54:11)

http://www.youtube.com/watch?v=QEpCOtVZl74		BEELD 21:58


Humor: Beste WINs van 2011

Flaters en ongelukken scoren op internet, maar deze collectie heldendaden en ontsnappingen mag er ook zijn. Voorbeelden: het jonge eendje dat een hond de stuipen op het lijf jaagt, de brommer die een Volkswagen sleept, de dansende slak en de truck die door paarden uit de sneeuw wordt getrokken. (7:33)

http://www.youtube.com/watch?v=PkT2_WL6ACE	BEELD 5:52


Mode: 25 keer een sjaal knopen

In vijf minuten laat ene Wendy 25 technieken zien die allemaal anders vallen. Ze hebben zelfs allemaal een naam. Bovendien visueel heel leuk gedaan: telkens als één kopietje van Wendy haar sjaaltje knoopt, kijken de andere goedkeurend toe. Haar succesvolle modekanaal heet Wendyslookbook. (4:56)

http://www.youtube.com/watch?v=5LYAEz777AU 	BEELD 3:02


Satire: Wat heb jij met haar van p.23?

Prijswinnende Nederlandse korte film speelt in de IKEA-catalogus. Jong stel op de foto komt tot leven en vraagt zich af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. De vrouw klaagt over de sleur en verdenkt de man van vreemdgaan op andere pagina's. Al die onrust is reden voor de redactie om in te grijpen. (4:49)

http://www.youtube.com/watch?v=SjZMhtcEVPY		BEELD 2:29

