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Interview: Beckham vindt Parijs toch het leukst

Maatpak, haardracht en glimlach zijn onberispelijk. Kort na zijn beslissing om bij LA Galaxy te blijven voetballen maakte David Beckham zijn opwachting bij Google. Geroutineerd zegt hij de dingen die van een voetballer worden verwacht: dat hij zich zo thuisvoelt in het land en bij zijn club, dat hij bewondering heeft voor die, en die, en die, en dat hij nog met zoveel plezier voetbalt. Helemaal consequent is hij niet. Het ene moment blijft hij in LA omdat hij het Amerikaanse voetbal verder wil brengen, het andere moment verklaart hij dat zijn familie de doorslag heeft gegeven.

De diepgang is miniem, mede doordat het ‘vraaggesprek’ bestaat uit losse vragen die vanuit het publiek worden gesteld. Toch is het interessant om het fenomeen Beckham te bestuderen, en dat kan: het gesprek duurt drie kwartier. Zo nu en dan geeft hij interessante antwoorden. Zijn moeilijkste tegenstander was Roberto Carlos en de fijnste stad op Aarde is toch Parijs, nota bene de stad waar hij nu niet gaat voetballen. Er is een leuk spontaan moment als hij een vrouwelijke fan toestaat met hem te poseren voor een foto.

Het optreden is onderdeel van Google’s campagne om het sociale netwerk Google+ te promoten. Na het programma zou Beckham een ‘hangout’ houden op Google+ ongetwijfeld voor veel geld. Waar is de tijd gebleven dat Google geen reclame nodig had? (46:26)

http://www.youtube.com/watch?v=VveDqucdfnc		BEELD 40:56


Documentaire: Zo werd kleurenfilm gemaakt

Oh ironie. Kodak sterft aan de opkomst van digitale technieken. Deze prachtige docu uit 1958 over de fabricage van kleurenfilm werd zelf uiteraard op film geschoten maar is pas nu voor de hele wereld te zien dank zij het digitale wonder van YouTube. En zal bekeken worden juist omdat Kodak sterft. (18:23)

http://www.youtube.com/watch?v=UJ6w1esVcoY
http://www.youtube.com/watch?v=4-d0W6hMxwo		BEELD 5:46


Reportage: Spotlight op de crimineel

In New Jersey gaan ze iemand die zich op straat verdacht gedraagt, van afstand met een rode lamp beschijnen. Geen grap, dit is een serieuze reportage van AP. Mag dat wel, iemand zo bespieden? Het schijnt te helpen. Keerzijde: als die rode lamp niet komt, weet je dat ze je níet in de gaten hebben. (3:04)

http://www.youtube.com/watch?v=aebHqLvYjM8 		BEELD 0:04


Muziek: Gustav Leonhardt bij Han Reiziger

De Nederlandse klavecinist Leonhardt overleed vorige week. Het kanaal van VPRO's Vrije Geluiden heeft een aflevering opgediept van Reiziger in Muziek waarin Leonhardt speelt en vragen beantwoordt. Televisie uit een vervlogen tijdperk. Han Reiziger overleed zelf in 2006; zijn programma stopte in 2001. (58:46)

http://www.youtube.com/watch?v=Jp4n17HxutU		BEELD 3:19




