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Drama: 'Steampunk' remake van Peter Pan

Steampunk Neverland is een film die het verhaal van Peter Pan vertelt, maar dan in een fantasiewereld waar de techniek ruim een eeuw geleden is blijven stilstaan ('Steampunk'). Er is geen elektronica en er zijn geen verbrandingsmotoren of vliegtuigen. Wel stoomachines, geelkoperen mechanische instrumenten en luchtschepen. Dat is, tussen twee haakjes, al heel wat geavanceerder dan in het oorspronkelijke verhaal van Peter Pan.

Eigenlijk is het niet één film maar een vijftal episodes, gemaakt aan de Vancouver Film School. Deze VFS is een opleiding die op YouTube grossiert in leuke drama- en animatieproducties. Elk van de vijf delen van Steampunk Neverland is kennelijk door een ander team gemaakt: zelfs de acteurs zijn andere personen in iedere video. In de openingsscène is Hook bijvoorbeeld een neger, terwijl hij in een latere passage eruit ziet als de zeventiende-eeuwse gezagvoerder met pijpekrullen en steek die je verwacht. Dat is verwarrend maar je gaat op een andere manier kijken. Je gaat acteurs vergelijken, waarvan de meeste topprestaties leveren. Je gaat letten op kleding, make-up, decors en belichting - precies het soort dingen waarover vijf makings-of worden meegeleverd. En dan moet je constateren dat de studenten schitterend werk hebben geleverd. 

Het is een visueel feest van een half uur; je zou willen dat elke groep een complete film had kunnen maken. Misschien later, als ze groot zijn. (52:14)

http://www.youtube.com/watch?v=RA-cUsQAvCg
	http://www.youtube.com/watch?v=RjeLYIr_UXY
	http://www.youtube.com/watch?v=zShwhYvJgrs		BEELD 1:02
	http://www.youtube.com/watch?v=_rXGuQmOkB8
	http://www.youtube.com/watch?v=k_lJBRR1zCI
	http://www.youtube.com/watch?v=Z3CQ10aRups
	http://www.youtube.com/watch?v=Pg9DajvGQk0
	http://www.youtube.com/watch?v=iIBJzpCWcsY
	http://www.youtube.com/watch?v=sYS_0TIHEZ4
	http://www.youtube.com/watch?v=naWF02oqlJ0


Muziek: Onvergetelijke klank van Active Child

Active Child is een band van drie personen met als gezichtsbepalende factor Pat Grossi. Hij speelt harp en zingt, met een curieuze, zeer hoge stem. Het resultaat klinkt gedreven en mystiek. Daar kun je van houden of niet, maar dat het bijzonder is staat vast. En vergeten doe je het ook niet makkelijk. (24:26)

http://www.youtube.com/watch?v=NYZB_M_82rg		BEELD 2:28


Archief: Spongebob goes Godfather

Fragmenten uit klassieke films, nagesynchroniseerd door de stemmen uit Spongebob Squarepants. Casablanca, Singing in the Rain en the Godfather worden een soort slapstickfilms als Marlon Brando en Humphrey Bogart met afgeknepen stemmetjes hun regels zeggen. Parodie is zelf  minstens  drie jaar oud. (4:13)

http://www.youtube.com/watch?v=3p9Ayu-5zYY		BEELD 3:51


Reportage: Uw huisdier gemummificeerd

Huisdier overleden? Geen nood, de tovenares Cagliastro in Brooklyn maakt van elk kadaver een mummie die u mee terug kunt nemen naar huis voor op het dressoir. Hier vertelt ze over haar werk, haar respect voor de dieren, en ze demonstreert een paar stappen van haar deels geheime procédé. Sterke maag nodig. (5:25)

http://www.youtube.com/watch?v=fApRT3_mbH4		BEELD 0:54

