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Animatie: Geld voor beginners

Middle-class Amerikaan raakt zijn huis en hond kwijt omdat hij teveel heeft geleend. Berooid en wanhopig stuit hij op een slimmere jeugdvriend, die met sportwagen en al de crisis heeft overleefd. Deze neemt hem mee op een geestige en leerzame rondleiding door het financiële systeem. 

Eerst komen er wat eigenaardigheden van het Amerikaanse systeem voorbij. Bijvoorbeeld het feit dat de Federal Reserve een particuliere bank is met de bevoegdheid geld te creëren, die dit tegen rente aan de overheid uitleent om zo winst te maken ten koste van de belastingbetaler. Verschillende onfrisse types, zoals de hypotheekverkoper en de bankdirecteur, worden onderweg met simpele middelen treffend getypeerd

Dank zij teleportatie en tijdreizen komen de ex-huiseigenaar en zijn vriend overal waar geld een rol speelt. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van de eerste banken in het Arabië van de tiende eeuw. Daar werd ook het bankbiljet uitgevonden: een schuldbekentenis voor een hoeveelheid goud. Als de Arabische bank meer schuldbekentenissen uitgeeft dan er goud in beheer is, is het wederom onze middle-class loser die de financiële klappen krijgt. En herkennen we in de Arabische bankier die wordt opgehangen de chef van de Fed uit een eerdere scène - met bril en al.

Zo grijpt alles in elkaar in deze inventieve tekenfilm, waarvan verschillende kopieën op YouTube staan. De makers staan dit toe omdat ze liever verteerbare informatie verspreiden dan geld binnenharken. (29:55)

http://www.youtube.com/watch?v=ExBE651_vOY		BEELD 10:24
http://www.youtube.com/watch?v=kx7HDTDDopA


Dans: De verbazingwekkende Flat Top

Duidelijk waarom deze lenige artiest Flat Top heet. In deze simpele video merk je al snel dat hij uitstekend en soulvol kan zingen, en tenslotte dat hij onnavolgbare bewegingen op zijn repertoire heeft. Hij heeft terecht enige bekendheid op YouTube maar de ene video is nog slechter dan de andere. (3:10)

http://vimeo.com/28224391		BEELD 2:55


Drama: De dodelijke erfgename

Knappe pastiche van detective-films van circa 1950. In stijlvol zwartwit draaien de coole rechercheur en de mooie erfgename om elkaar heen. Hij spreekt teksten als: "Zij was een probleem, dat zag ik direct." Maar dat zegt hij hardop, in beeld. Dus zij: "Je weet dat ik je kan horen?" Enzovoort. (8:01) 

http://www.youtube.com/watch?v=XZDsulSSC5g		BEELD 0:25


Muziek: Nick Lowe als keurige opa

Lowe was een van de voormannen van de post-punkbeweging 'New Wave' in de  jaren '80. Inmiddels heeft hij grijs haar en een dikke bril, en zingt hij perfecte liedjes met alleen een akoestische gitaar. In Studio Q zingt hij iets ouds en iets nieuws en laat hij zich interviewen over vroeger en nu. (12:40)

http://www.youtube.com/watch?v=3ywceG6onqg		BEELD 0:08
http://www.youtube.com/watch?v=a8SgNCF9g5o
http://www.youtube.com/watch?v=AKFsNi7FU-g

