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Speelfilm: Fans maken eigen Lord of the Rings

Born of Hope is een echt Grieks drama over liefde, oorlog en opoffering. Het vertelt over de Dunédain, een volk waaraan auteur Tolkien in zijn boeken maar een paar zinnen besteedt. Het is een 'prequel,' een toevoeging aan de geschiedenis van Midden-Aarde. Born of Hope is op eigen initiatief gemaakt door een groep liefhebbers en wordt gratis verspreid met goedvinden van Tolkien Enterprises.

Misschien bestonden fanfilms al vóór het tijdperk van internetvideo maar nu ligt de wereld voor ze open. Apparatuur is goedkoop en via YouTube kan de hele wereld je film zien. Star Wars heeft eindeloos veel fans geïnspireerd tot eigen produkties, van sneue thuisvideo's tot prima semiprofessionele produkties. Daarover mogelijk een andere keer.

Born of Hope is niet de enige appendix bij Lord of the Rings. Op hetzelfde kanaal op YouTube staat ook The Hunt for Gollum, waarin Aragorn voorafgaand aan het eigenlijke LotR-verhaal op Gollum jaagt. Deze film past tussen The Hobbit (die nog moet verschijnen) en LotR. 

Deze twee fanfilms, beide uit 2009, doen je versteld staan wat de gedreven liefhebber vermag. Let wel: amateurs zijn het niet. Aan The Hunt for Gollum hebben honderd mensen twee jaar gewerkt. Alleen dat teamwork al vereist professionalisme. Kwaliteit van beeld en geluid zijn perfect, acteurs zijn prima… eigenlijk merk je het lage budget alleen aan het ontbreken van massascènes en special effects. (02:17:41)

http://www.youtube.com/watch?v=qINwCRM8acM		BEELD 0:52:36
http://www.youtube.com/watch?v=9H09xnhlCQU
http://www.youtube.com/watch?v=IOkxhCnRz8U


Mode: Andrej Pejic, man én vrouw

Hij is trouwens ook Servisch en Kroatisch tegelijk, dank zij zijn gemengde afkomst. Geen idee waarom je vrouwenkleren zou laten showen door een vrouwelijk uitziende man, maar het levert controverse op en dus publiciteit. Een portret uit Australië van het fenomeen en een interview met de Canadese televisie. (14:41)

http://www.youtube.com/watch?v=s1Ce3v2CFfM		BEELD 0:57
http://www.youtube.com/watch?v=1fSFT_IJEzM


Muziek: Irak-veteraan op de banjo

Clifton Hicks speelt banjo en zingt eenvoudige, ouderwetse folkliedjes. Als Irakveteraan kiest hij nu in All You Fascists partij voor de Occupy-beweging. De liedjes die op zijn YouTube-kanaal (clfhcks) verschijnen, mag je van hem hergebruiken voor bijvoorbeeld remixes. Hart op de juiste plaats. (17:47)

http://www.youtube.com/watch?v=0yNSElZ4Bi4
http://www.youtube.com/watch?v=bwiiD5K7y00		BEELD 0:04
http://www.youtube.com/watch?v=i9CqtHBGfvQ
http://www.youtube.com/watch?v=SLlgoozI6pk
http://www.youtube.com/watch?v=7I27rQhG3o8


Animatie: De levende fopspeen

Moeder trekt iets uit de mond van haar baby. Het is een levende rat, waar het kind smakelijk op zat te sabbelen. Surrealistische tekenfilm volgt een paar minuten uit het leven van deze rat, die zijn lot in eigen handen neemt en de vrijheid tegemoet gaat. Daarbij moeten de nodige gevaren worden overwonnen. (3:13)

http://www.youtube.com/watch?v=dD3Ma-gue8A		BEELD 0:19

