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Documentaire: Ghetto wordt paradijs

Toronto heeft tweeduizend van die troosteloze flatgebouwen, waar kansarmen bij elkaar worden geveegd, waar niemand elkaar kent en die ten prooi zijn aan vervuiling en verval. Moet je die 'mislukte sociale experimenten' slopen of kun je er nog wat mee?

Een ambitieus architectonisch project in Toronto wordt beschreven in een even ambitieus videoproject. One Millionth Tower is een documentaire die toont hoe bewoners probleemlokaties laten zien zoals overwoekerd openbaar groen en vervallen sportveldjes. Daarna zie je ze meevergaderen met architecten en ideeën aandragen voor verbetering, bijvoorbeeld aanleg van bloemen- en groentetuinen, gebruik van kleur en het creëren van ontmoetingsplaatsen en fietsroutes tussen flats. Animaties worden over de huidige situatie heengelegd zodat je ziet hoe de omgeving verandert. Er zijn beelden van soortgelijke flats elders op de wereld, waar je ziet hoeveel een fruitkraampje scheelt. Ook Slotermeer zien we voorbijkomen.

Dit valt allemaal te bekijken in een serie video's op YouTube, maar er is ook een site, highrise.nfb.ca/onemillionthtower, waar je het programma 'interactief' kunt beleven. Zoals gebruikelijk valt dit nogal tegen: het zijn dezelfde beelden, alleen moeilijker toegankelijk.

Of het resultaat zo paradijselijk zal worden als hier wordt voorgespiegeld, en of het op termijn zo zal blijven, is de vraag. Dat kost allemaal veel geld en permanente aandacht. Maar optimisme daarover is een vereiste, en dat straalt deze video zeker uit. (17:11)

http://www.youtube.com/watch?v=ivYMIgC8em0
http://www.youtube.com/watch?v=KQOiUNmeduU
http://www.youtube.com/watch?v=TRRyEEJHOK0	BEELD 4:38


Lezing: Jane Fonda is power-Oma

Peptalk van vroegere seksbom (74) die zelf gracieus oud is geworden (mede dank zij financieel comfort). Vergeleken met onze overgrootouders hebben we een compleet volwassen leven extra, en je hoeft ouderdom niet te zien als periode van verval. Je kunt ook verder groeien, mentaal dan. (11:21)

http://www.youtube.com/watch?v=IHyR7p6_hn0		BEELD 1:18


Animatie: Aanstekelijk scatten

Serie van drie tekenfilmpjes waarin aanstekelijke dansmuziek met scatzang (betekenisloze mondklanken) wordt opgeluisterd met woest bewegende viltstifttekeningen. Ze zijn uit 2007, 2008 en 2009. Toen was het publiek erop uitgekeken (van 3,5 miljoen naar 100.000 hits) maar ook de derde is nog erg leuk. (13:05)

http://www.youtube.com/watch?v=XNLDns41jBQ
http://www.youtube.com/watch?v=VcmqnOZYLWQ		BEELD 0:44
http://www.youtube.com/watch?v=5Gr2YQXsGwA


Muziek: Jimi Hendrix op z'n Koreaans

Een zekere Luna speelt op de gayageum, een Koreaans snaarinstrument, Bold As Love, een song van Jimi Hendrix. Ze maakt er een serene, heel eigen versie van, overigens met een ingeblikte band erbij. Een funky stijl past ze toe bij Determination van de Australische gitarist Tommy Emmanuel. (11:52)

http://www.youtube.com/watch?v=muh-c4_iZhQ		BEELD 2:28
http://www.youtube.com/watch?v=id8iu2GadKs
http://www.youtube.com/watch?v=_9rv7m9UKSc

