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Documentaire: Ik was onhandig, nu ben ik een plant

Tim LaFollette kreeg in 2009 te horen dat hij ALS had, een fatale verlammingsziekte. Inmiddels is hij dood. Zijn aftakeling in is detail te volgen op YouTube, in een door familie en vrienden liefdevol gemaakte documentaire serie van meer dan dertig delen, Often Awesome. Pas is aflevering 34 verschenen, het eerste deel na Tims dood in augustus.

ALS staat voor amyotrofe laterale sclerose; in Amerika is de ziekte bekend als Lou Gehrig's disease naar de bekende honkballer die eraan is gestorven. Bij ALS sterven motorische zenuwcellen af, waardoor je steeds verder verlamd raakt. Uiteindelijk overlijdt de patiënt doordat hij niet meer kan ademhalen.

In deel 1 van eind 2009 zien we Tim vertellen over zijn onhandigheid, en hoe een paar ongelukjes uiteindelijk leidden tot een gang door het medische circuit en de diagnose. Op het laatst kon hij niets meer, ook niet praten, en communiceerde hij á la Stephen Hawking via een spraakcomputer.

De serie werd behalve een verslag van Tims ziekte ook een manier om meer bekendheid te geven aan ALS. Deel 33, het laatste deel voordat Tim stierf, gaat bijvoorbeeld over een aantal benefietconcerten die de gemeenschap rond Tim organiseerde. In het nieuwe deel 34 wordt teruggekeken op Tims dood. Murw van alle medische behandelingen voor infecties, angsten, nierfalen en wat niet al, wilde hij gewoon 'naar huis om te sterven.' (36:24)

http://www.youtube.com/watch?v=COeSNqjReM0
http://www.youtube.com/watch?v=68_FJoUjUn4
http://www.youtube.com/watch?v=DGZUA99WmDs		BEELD 5:38


Nieuws: Zweefpakman stort neer

Ja hoor. Jeb Corliss, de man die in een 'wingsuit' uit vliegtuigen en van rotswanden springt, is neergestort bij een vlucht van de Tafelberg in Zuid-Afrika. Op een korte amateurvideo zie je hoe hij een rots raakt en als een aangeschoten vogel neerkomt. Hij brak wat botten maar 'voelt zich prima.' (1:07)

http://www.youtube.com/watch?v=cqiV_O8cdWY		BEELD 0:10



Muziek: Delta Rae zingt blanke gospel

Als je op YouTube zoekt naar de veelbelovende groep Delta Rae vind je eigenlijk alleen rotzooi: live opgenomen video's waarvan vooral het geluid niet te genieten is. Nu is er een zeldzaam mooi gemaakte video van hun dreigende gospelnummer Bottom of the River. Visueel geweldig én klinkt perfect. (2:41)

http://www.youtube.com/watch?v=bimam2j2gEg		BEELD 0:51


Animatie: Nieuwe wetten bedreigen het web

Vandaag gaat een aantal bekende Amerikaanse websites (oa. Wikipedia) op zwart uit protest tegen voorgenomen wetten tegen piraterij. Tegenstanders van de Protect IP Act leggen in een animatie uit hoeveel schade deze wet doet. Tevens een docu over de fysieke infrastructuur van het web. (14:58)

http://www.youtube.com/watch?v=yDX8Lyl16Qs		BEELD 1:56
http://vimeo.com/benmendelsohn/bundled

