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Toneel: Ontkomen aan het geluk

Dat zie je op YouTube niet vaak: een complete toneelregistratie. En dan nog wel de zwarte komedie Escape from Happiness van de Canadese succesauteur George F. Walker. Het is meteen grappig, als Gail haar man Junior thuis bloedend aantreft op de keukenvloer. Ze probeert hem bij bewustzijn te krijgen, terwijl haar moeder zich er ongewenst maar succesvol tegenaan bemoeit.
Zo wordt een dysfunctionele familie neergezet, en het wordt nog erger als we kennismaken met Gails verknipte zusters en vader William, die al zijn dochters in het verleden heeft misbruikt. Tot overmaat van ramp komen er gewapende boeven op bezoek en een paar rechercheurs op zoek naar drugs, die zelf ook niet zuiver op de graat zijn. Je herkent flarden van Flodder, maar het is cynischer en grappiger. En beter gespeeld.

Tweeëneenhalf uur kijken op YouTube kan natuurlijk niet. En zeker niet al die tijd naar hetzelfde shot, nota bene. Tja, het had inderdaad makkelijk korter gekund. Maar wat is eigenlijk het probleem? De mensen in de zaal zitten ook al die tijd te kijken en amuseren zich prima. Het geluid op YouTube is goed verstaanbaar; het beeld is hd. En dan heb je thuis het voordeel dat je de boel kunt stilzetten voor een plaspauze of om een biertje te halen. Je kunt er zelfs een vijfdelige serie van maken. Krijg je geen spijt van. (02:25:33)

http://www.youtube.com/watch?v=Lybcldkb80E		BEELD 02:08



Muziek: En nou géén Adele meer!

Doodziek word je van de covers van Rolling in the Deep van Adele. Er schijnen er meer dan 350.000 te circuleren op YouTube. Vandaar deze collage van ongeveer 0,02% van deze covers, te weten 71 stuks, die allemaal een regeltje mogen zingen. Sommige sneu, andere best goed. En nou klaar, ok? (3:58)

http://www.youtube.com/watch?v=n6cWqnJBq8A		BEELD 0:19


Animatie: De eenminuutsvlieg

Geestige animatie laat de levensloop zien van een vlieg die één minuut leeft. In die tijd moet hij een checklist afwerken van dingen die een vlieg moet doen alvorens te sterven. Zoals: bloed zuigen, dronken worden, feestvieren, verliefd worden. Video duurt vier minuten mede door het mooie einde. (4:05)

http://www.youtube.com/watch?v=6Wf8yEb1cwY		BEELD 1:42


Verhaal: Een jurkje voor haar begrafenis

Hartverscheurend relaas van komiek Anthony Griffith over hoe zijn tweejarige dochtertje doodging aan kanker terwijl pappa successen vierde op tv. Zijn humor werd NBC bijna te cynisch. Hij vertelt huilend, tot hij zichzelf toebijt: Man up nigga! Je bent niet de enige die hier een kind verliest. (9:22)

http://www.youtube.com/watch?v=qdBJ1X33rXM		BEELD 7:31

