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Muziek: Nederlandstalige zangbeloftes

YouTube biedt talentvolle artiesten nieuwe kansen om door te breken. Gelijke kansen voor iedereen; YouTube heeft geen toelatingsexamen.
Check bijvoorbeeld het YouTube-kanaal Topactionvideo, waar de opvolgers van André Hazes, Corrie Konings en de kleine Jantje Smit zich warmlopen. Pas verschenen: Jij hebt me duizend maal bedrogen van de platinablonde Colinda. Terwijl zij peinzend over het water tuurt, brengt ze haar leed treffend onder woorden: Ik zit te wachten elke nacht, en doe geen oog meer dicht / Ik denk alleen, waar zou hij kunnen zijn / Want alle nachten zijn voor jou, dat heb je mij verteld / En ik zit hier alleen weer met de wijn. Dit alles gelardeerd met een ruime dosis accordeonmuziek.

En wat te denken van  Ik heb geen euro meer te makken van de geduchte Rudy de Wit Opgenomen in een drukke kroeg maar intussen wel een  lied met een keiharde politieke boodschap: De euro maakt alles kapot, maar hier gaat de deur niet op slot.

En de factor schattigheid wordt bekwaam verzorgd door de jeugdige krullebol Anthony Geven: Oma ik wil u zeggen, dat u de liefste bent / en dan uit te leggen dat ik blij ben en jou al zo lang ken. De talenten verdringen zich, want voor Fabian Somers, Saskia Damen en Roy Somers hebben we helaas geen ruimte meer. Een volgende keer misschien! (9:34)

http://www.youtube.com/watch?v=wrdWz6BDtV4		BEELD 0:08
http://www.youtube.com/watch?v=iNBrif5foYs
http://www.youtube.com/watch?v=DHe_xnmSoVc


Reportage: Broekloze metrorit

Afgelopen zondag ging de broek weer uit: de jaarlijkse No Pants Subway Ride. In 2002 begonnen door dertig man in New York, nu een massa-evenement in tientallen steden, ook bijvoorbeeld Amsterdam. Veel verslagen online; de leukste zijn van het officiële kanaal van ImprovEverywhere. (5:22)

http://www.youtube.com/watch?v=yF9FM6KqCu4		BEELD 0:42
http://www.youtube.com/watch?v=ofYSrHMYGEM


Cursus: Teken zelf Simon's Cat

De bedenker van de populairste kat op internet, Simon Tofield, heeft een extra kanaal geopend waarop hij laat zien hoe hij zijn figuren tekent. Inmiddels verkrijgbaar: de kat zelf, het jonge poesje, de hond, de egel en het konijn. Leuk om op te oefenen, vooral een genot om te zien hoe effectief eenvoud is. (15:00)

http://www.youtube.com/watch?v=MlDhfzKQyD8
http://www.youtube.com/watch?v=8P4rJgTiaRc
http://www.youtube.com/watch?v=unKg2tlKesA
http://www.youtube.com/watch?v=FkgNt2PEfts
http://www.youtube.com/watch?v=zrBDLGI844Q		BEELD 0:07


Drama: De man die niet kon huilen

Tragikomische film over clown zonder tranen won in 2010 de filmwedstrijd Doorpost. Hoofdpersoon gooit het roer om als hij in vol clownsornaat te laat verschijnt bij zijn dode vader en niet kan huilen. Verhaal is wat voorspelbaar maar biedt volop grappige tegenspoed en een hoge feelgood-factor. (23:29)

http://vimeo.com/31043983		BEELD 3:24

