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Interview: Ik speel alleen voor oude Koreaanse vrouwen

Er is weinig wat Weird Al Yankovich serieus neemt, dus zo en dan komt er aperte onzin uit. Maar eigenlijk gebeurt dan niet zo vaak, in dit interessante gesprek met de rustige en belangstellende Jian Ghomeshi van het Canadese radiostation CBC. Weird Al zingt parodieën van grote hits. Beat It van Michael Jackson werd bij hem Eat It en Another One Bites the Dust van Queen werd Another One Rides the Bus. Na een carrière van meer dan dertig jaar is het voor grote acts als Madonna en Lady Gaga een soort bewijs dat ze erbij horen, als ze door hem te grazen worden genomen.

Anders dan de artiesten die hij parodieert is hij wars van sterallures. Yankovich vindt dat de roem die hij heeft net nog prettig is.. "Ik kan een normaal leven leiden met mijn gezin." Over het feit dat zijn albums met steeds grotere tussenpozen verschijnen: "De laatste jaren wordt ieder album dat ik uitbreng een comeback-album genoemd." En denk niet dat het maar een trucje is dat hij toepast. "Dat zou een trucje zijn dat al dertig jaar werkt. Onderschat niet het muzikale vakmanschap van mijn band, om al die verschillende stijlen te beheersen."

Weird Al doet al dertig jaar waar hij zin in heeft. Wanneer hij besefte dat hij er een broodwinning van kon maken? "Een jaar of drie geleden." (24:51)


http://www.youtube.com/watch?v=wHYWa8N_0gk		BEELD 10:36 of 9:25


Koken: Elke dag afval te eten

Aflevering van de eerder genoemde kookshow The Perennial Plate portretteert een vader die driekwart van het voedsel voor zijn gezin uit het vuilnis van supermarkten haalt. Allemaal producten over datum, allemaal prima te eten. TPP vergezelt hem op een strooptocht, en prikt gezellig een vorkje mee. (5:06)

http://vimeo.com/33790355		BEELD 2:35


Documentaire: Fossielen van inkt en papier

Van alle papierwinkels (27) en traditionele drukkerijen (42) die downtown Los Angeles in 1929 telde, zijn er volgens deze reportage nog maar twee over, en die zijn naast elkaar gevestigd. De eigenaren worstelen om het hoofd boven water te houden maar houden vol, uit liefde voor hun vak. (9:11)

http://vimeo.com/33359230		BEELD 0:56


Speelfilm: Jatwerk in Indiana Jones 

Slimme montage laat ruim tien minuten zien van Raiders of the Lost Ark en vindt bij ieder shot een identiek shot uit een ouderwetse avonturenfilm. Deels misschien toeval, deels veelgebruikte cliché's, maar natuurlijk kende regisseur Steven Spielberg ook zijn klassieken, en wist hij wat werkte. (13:10)

http://www.youtube.com/watch?v=Ns8bG9AbfwM		BEELD 11:26

