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Interview: Ik was wereldkampioen Tetris

James Clewetts eerste baantje, na een opleiding elektronica, was het beheren van de computers en telefoons van een bedrijf in homoporno. "Erg leuk, iedereen zou zoiets een jaartje moeten doen." Inmiddels staat hij voor zijn promotie in de statistische mechanica dus straks is het dr. James Clewett. Dit interview met hem staat op het kanaal van de universiteit van Nottingham, waar hij zijn onderzoek doet.

"Iedereen begint aan een proefschrift met het plan om de wereld te veranderen," stelt James. De meeste promovendi, ook James, komen er snel achter dat dat te hoog gegrepen is. Maar James had eerder al iets van wereldniveau gedaan. In 1999 werd hij bij zijn debuut in Las Vegas wereldkampioen Tetris. Het wereldrecord staat niet op zijn naam (let op zijn verhaal hoe hij dat bijna brak) maar wel de tweede score ooit. 

Het wereldkampioenschap is geen wapenfeit dat je geschikt maakt voor een baan maar het staat op zijn cv en het levert hem altijd gesprekken op: "Mensen denken, laat die vent maar eens komen, die heeft vast een baard tot hier." Om kampioen Tetris te worden moet je obsessief zijn, geeft James toe, maar die eigenschap komt in de wetenschap ook van pas. Het vraaggesprek is simpel vormgegeven; doordat Clewett een prettig verteller is, met Brits relativeringsvermogen en zelfspot, kijkt het lekker weg. (18:19)

http://www.youtube.com/watch?v=9jA53IkHZJg		BEELD 0:40


Muziek: Hij heeft het over seks

Maffe muziekvideo van Noorse broers Ylvis. Terwijl de ene broer normale tekstregels zingt voor een zwoel dansnummer ("You gotta work it") levert de ander een soort simultaanvertaling ("We're not talking about a traditional employment situation"). Het gaat over seks dus, maar niet altijd. (2:53)

http://www.youtube.com/watch?v=369FGAb1iI8		BEELD 0:12


Drama: Even helemaal ontslakken

Man en vrouw volgen samen een dieet voor een grote inwendige schoonmaak, waarbij ze tien dagen lang niet eten en alleen maar enge sapjes drinken. We volgen tien dagen lang hun verslechterende humeur, hun ruzies en hun openhartige gesprekken met boezemvriend(in). Tot de langverwachte laatste dag. (17:42)

http://vimeo.com/32874537		BEELD 2:41
http://vimeo.com/34763863


Lezing: Het middel tegen alle kwalen

Afslanken, minder drinken, minder roken, sociale contacten, allemaal gezond. Dr. Mike Evans heeft een therapie die nóg gezonder is en preventief werkt tegen onder andere vermoeidheid, angsten, depressie, suikerziekte en dementie. Kwakzalverij? Bekijk dit vrolijk geïllustreerd praatje en je weet beter. (9:19)

http://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo		BEELD 0:25

