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Muziek: Derek speelt alles na één keer horen

Derek Paravicini (32) is een wonderkind én een total loss. Hij weet niet hoe oud hij is en kan zijn schoenveters niet vastmaken. Hij is blind, autistisch en zwakzinnig. Maar muzikaal is hij extreem begaafd. Hij kan ieder muziekstuk dat hij één keer heeft gehoord, feilloos naspelen op de piano. Ook kan hij op elk stuk dat hij kent virtuoos improviseren.

In een documentaire van CBS vraagt presentatrice Lesley Stahl hem te improviseren op My Favorite Things uit Sound of Music. Hij maakt moeiteloos een Oscar Peterson- en een Dave Brubeck-versie. Er is een opname van een concert - hij treedt op sinds zijn zevende - waar hij een verzoek krijgt: Ain't no Sunshine, graag in ragtime-stijl en in B groot. En hij speelt, onnavolgbaar.

Sinds een klein jaar heeft Derek een eigen kanaal op YouTube. Daar staan fragmenten van concerten en jamssessies, maar ook bijvoorbeeld een optreden thuis voor de webcam. Hij speelt verzoeknummers van zijn fans op Facebook en Twitter. Bijvoorbeeld een bluesy versie van The Entertainer, Cry Me a River op z'n Miles Davis en Sailing in de stijl van Erik Satie. En wie denkt dat hij alleen in z'n autistische eentje kan zitten freaken moet hem eens It Don't Mean a Thing horen spelen met een combo, of Air van Bach met een compleet orkest. (40:35)

http://www.youtube.com/watch?v=Ak2jxmhCH1M	BEELD 2:16
http://www.youtube.com/watch?v=qpIigV7-kJk
http://www.youtube.com/watch?v=l5bS7dmkFFU
http://www.youtube.com/watch?v=MQs3p1QLeeU


Documentaire: Moge de bliksem mij treffen

Bliksemfanaat wil zich opzettelijk door de bliksem laten treffen. Zijn onderzoek of dat mogelijk is, wordt door de camera gevolgd. Tenslotte gaat hij in zo'n idiote uitmonstering het veld in, dat de climax fake moet zijn. Meer een parodie op 'storm chasers,' dus. Maar bovenstaande afbeelding is echt. (12:40)

http://youtu.be/odT5JMFpAMs		BEELD 7:17


Animatie: De 10 multiculti geboden

Gij zult geen andere goden hebben, tenzij gij deze wel hebt, dat is natuurlijk ook goed. Mozes beitelt verbaasd zijn Stenen Tafelen, terwijl God uitlegt dat hij in de toekomst niet om zijn achterlijke Tien Geboden wil worden uitgelachen. Geniaal twistgesprek, waarin Mozes wanhopig verzucht: "Jezus…" (9:12)

http://www.youtube.com/watch?v=tz3EEqtcJME		BEELD 0:26


Wetenschap: Katten landen op hun pootjes

Is het echt waar dat katten altijd op hun pootjes terechtkomen? Ja, zegt National Geographic en het blad vertoont filmopnamen die het bewijzen. Katten die van lage verdiepingen van flats vallen hebben zelfs ernstiger verwondingen dan katten die helemaal van boven vallen: die komen meer ontspannen beneden. (3:13)

http://www.youtube.com/watch?v=y2OCwQJSHZM	BEELD 0:44

