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Muziek: Dresden Dolls op toernee

Brechtiaans punkcabaret, noemen de Dresden Dolls hun muziek. Daarmee wilden ze volgens Wikipedia de pers voor zijn, omdat ze anders vast 'gothic' genoemd zouden worden. Deze maand gaat het gezelschap van de overweldigende Amanda Palmer en Brian Viglione op toernee in Australië en Nieuw-Zeeland. Ver weg, behalve dat ze dit luister bijzetten door een documentaire uit 2006 gratis op YouTube te plaatsen.
Amanda Palmer hebben we in VideoVolt eerder gezien als helft van de zingende Siamese tweeling Evelyn en Evelyn Neville, die ze vormt samen met Jason Webley. In die tweepersoonsjurk vertolkt Palmer weemoedige akoestische liedjes. De muziek van de Dresden Dolls is uitzinnig en elektrisch versterkt, maar er kinkt eenzelfde humor en relativering in door.
Hoewel de Dolls bekendstaan als duo, maken we in The Last First Tour kennis met een veel groter gezelschap - niet alleen een complete band maar ook een geluidstechnicus, een belichter, de dame die over het geld gaat en dergelijke. Het is een echte rockumentary, die de muzikanten dicht op de huid zit, gesprekken opvangt, terloops interviews opneemt en flarden van optredens registreert. Palmer is de onbetwiste hoofdpersoon. Zij maakt geen onderscheid meer tussen haar persoonlijke en artistieke leven en lijkt geen moeite te doen privézaken buiten beeld te houden. Jammer alleen dat bij veel van de beelden van optredens synchroon geluid ontbreekt. (01:13:15)

http://www.youtube.com/watch?v=GTQMGDmMfdo	BEELD 0:58
	http://www.youtube.com/watch?v=8pmKEwG62AU
	http://www.youtube.com/watch?v=CpExHKb-9hY	http://www.youtube.com/watch?v=bD9Uch67q8Q
	http://www.youtube.com/watch?v=j7IyCb-3sgA


Drama: Zou hij nog komen?

Meisje zit zwijgend in een café te wachten op haar blind date. Hij komt eraan, dat weet ze door zijn laatste sms-jes. Maar wie is het, van de mannen die binnenkomen met een mobieltje in de hand? Winnaar van een wedstrijd in Little Rock in 2010, waar regisseurs in 48 uur een korte film moesten maken. (7:12)

http://www.youtube.com/watch?v=kEyAQQoTmOc	BEELD 0:58


Schattig: Beren smullen van walvislijk

National Geographic laat beren zien die stuiten op een dode walvis in een baai. Een eiland dat geheel bestaat uit verrukkelijk voedsel! Moet stinken als de hel, maar een beer is een 'quantity guy,' aldus het commentaar. Eenmaal volgevreten vinden ze rollebollen in het rottende vet ook een erg leuk spelletje. (2:38)

http://www.youtube.com/watch?v=9jq8AD8M5po		BEELD 1:21


Dans: Stil swingen in het openbaar

Twee mensen hadden hetzelfde idee: een iPod met dansmuziek die alleen jij hoort, en dan losgaan ergens waar iedereen je in stilte ziet dansen. Een meisje doet het in een wasserij en een jongen in winkels. Sommige omstanders dansen zelfs mee op muziek die ze niet horen - wij gelukkig wel. (4:29)

http://www.youtube.com/watch?v=Dyc8QRcLKH4		BEELD 1:30
http://www.youtube.com/watch?v=eVVXtknZVf0


