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Documentaire: Undercover in donker Afrika

In de laatste tien jaar zijn twee miljoen Zimbabwanen naar Zuid-Afrika gevlucht, op een bevolking van ongeveer 12 miljoen. Onder de emigranten zijn tienduizenden kinderen, aldus de documentaire Zimbabwe's Child Exodus van Al-Jazeera. Vaak zijn het wezen van wie de ouders aan aids zijn gestorven. In hun vaderland is geen enkel perspectief. Maar het oversteken van de Limpopo-rivier is riskant en in Zuid-Afrika zelf loeren gevaren als verkrachting en andere vormen van misbruik. Onderzoeksjournalist Stanley Kwenda, zelf afkomstig  uit Zimbabwe, vergezelt een aantal kinderen bij hun pogingen Zuid-Afrika te bereiken. Hij legt een grote betrokkenheid aan de dag; hij gedraagt zich zelfs als een soort stiefvader.

Al-Jazeera heeft een hele serie documentaires over misstanden in Afrika. De houtkap in Sierra Leone, goudzoekers in Ghana en het bizarre lot van albinonegers in Tanzania zijn andere onderwerpen. De correspondenten zijn geboren in het land waarover ze rapporteren. Zij hebben een beter netwerk, vallen minder op en worden makkelijker vertrouwd dan Westerse journalisten. Maar ze genieten minder voorrechten en  minder bescherming. Over hun werkwijze en de gevaren waaraan ze blootstaan gaat een aparte documentaire, What Price the Story. Eén journalist heeft in Liberia in de gevangenis gezeten - minder comfortabel dan in Nederland - een ander slaapt nooit twee nachten op hetzelfde adres. Stanley Kwenda weet wat het is om met de dood te worden bedreigd. (02:30:39)

http://www.youtube.com/watch?v=1Uf8qRHFPSE		BEELD 17:45
http://www.youtube.com/watch?v=mDk9XMAzJSY
	http://www.youtube.com/watch?v=DDisMlwlSgk
	http://www.youtube.com/watch?v=c4T-xwFNQto
	http://www.youtube.com/watch?v=BVAyFlVw_e8
	http://www.youtube.com/watch?v=ye3Bs7D_i98



Satire: Canada for president!

Politieke commercial somt de problemen op die Canada gemeen heeft met de VS en al heeft opgelost: "Wij hebben óók ongeletterde immigranten aan onze zuidgrens die op onze banen loeren." Stem op Canada: Amerika, maar dan beter. Vandaag de Republikeinse voorverkiezing in New Hampshire. (1:31)

http://www.youtube.com/watch?v=BrhA0sEkuaM		BEELD 0:59


Drama: Nieuwe meisjes van Thijs

In De meisjes van Thijs probeert antiheld Thijs elke keer een ander meisje te versieren. Vermakelijke korte sketches met gegarandeerd een unhappy ending. Het acteerplezier spat ervan af.  Pas is het tweede seizoen begonnen met een hilarische episode waarin Thijs met een vriend óver meisjes praat. (4:51)

http://www.youtube.com/watch?v=RVRrG1eTy0c	
http://www.youtube.com/watch?v=ksIYyLs8Tjg		BEELD 0:35


Muziek: Adam Ben Ezra kan óók alles

Weer zo'n alleskunner die handenvol instrumenten bespeelt en zelf reteleuke muziekvideo's maakt. Ben Ezra speelt onder andere contrabas, elektrische bas, klarinet en luit. Qua stijlen doet hij onder andere jazz, latin en country. Er zijn live video's op zijn kanaal maar de zorgvuldig gemonteerde zijn het leukst.  (6:15)

http://www.youtube.com/watch?v=9pFPJ5X-854
http://www.youtube.com/watch?v=gXukzeByqJ0		BEELD 0:17
http://www.youtube.com/watch?v=GiUJ9LgHxyw
http://www.youtube.com/watch?v=o6EtCy5f3A4
http://www.youtube.com/watch?v=LHTAlhqXtB0
http://www.youtube.com/watch?v=0RkmXSm3vss

