VV120203


Documentaire: Ontdekkingsreis door ruïnes en riolen

Crack the Surface is een documentaire serie over 'urban exploration,' het verkennen van verlaten gebouwen, ongebruikte metrotunnels, riolen, leegstaande fabrieken en de kabels van hangbruggen. In veel wereldsteden is een plaatselijke gemeenschap van stedelijke ontdekkingsreizigers, en in het internettijdperk gaan deze groeperingen gezellig bij elkaar op bezoek.

Deze serie, waarvan het tweede deel net uit is (het eerste verscheen medio 2011) interviewt zulke avonturiers en volgt ze op hun tochten. We zien spectaculaire klauterpartijen en achtervolgingen, plus schitterende nachtelijke uitzichten over wolkenkrabbers en fraai uitgelichte riooltunnels. En zelfs een ondergrondse vuurwerkshow.

De vraaggesprekken gaan over gevaar. Het gevaar waar ze zichzelf in brengen en dat ze bagatelliseren. "We doen ons huiswerk en gebruiken ons verstand." Ook het gevaar te worden gesnapt: het is bijna altijd illegaal. Het maakt uit door wie je wordt gesnapt, in welk land en bij welke activiteit, maar de gevolgen zijn zelden ernstig. Tenslotte het gevaar dat je via de foto's op je website anderen op ideeën brengt, die niet verstandig zijn. Daar eindigt je verantwoordelijkheid, vinden de meesten.

"Ik heb Parijs verkend maar ken geen enkel restaurant," zegt er een. En een ander vertelt over een bezoek aan een verlaten energiecentrale in Roemenië. "Daar vonden we een familie die leefde van materialen die ze weghaalden en verkochten. Wij zijn geen rijke toeristen maar zo voelde ik me toen wel." (39:35)

http://vimeo.com/26200018
http://vimeo.com/35626914		BEELD 7:09


Schattig: Bevalling van een beer

Jawel, hier bevalt een wilde zwarte beer genaamd Lugnut tijdens haar winterslaap van een tweeling. Daar werd ze even voor wakker. Een Amerikaanse natuurorganisatie heeft haar nest met een webcam uitgerust. Ook draagt ze een radiozender. De webcam is te volgen via wildliferesearchfoundation.org. (8:39)

http://www.youtube.com/watch?v=dc_oS7O0U7E		BEELD 3:02


Humor: Is masturberen ook trainen?

Fitnessexpo, goudzoekersconferentie, pornobeurs. Ene Joe vult wekelijks het kanaal BadgeOfShame met reportages over rare evenementen met rare types. Zijn vragen zijn zó flauw en suggestief dat het weer leuk wordt en hij krijgt altijd serieus antwoord. En Joe is niet te beroerd zichzelf af te zeiken. (13:59)

https://www.youtube.com/watch?v=yJA9utIw9jI		BEELD 1:44
https://www.youtube.com/watch?v=OyUDP-lc1DM
https://www.youtube.com/watch?v=3KDRjld7mv8


Muziek: 100ste Black Cab Session

De serie miniconcerten in Londense taxis beleeft zijn honderdste editie met een optreden van Bonnie Prince Billy, alias muzikant Bill Oldham. Hij heeft een driemansband in de taxi gepropt en zingt twee van de gevoelige akoestische liedjes waarin hij uitblinkt: Coconuts en Black Captain. (10:28)

http://vimeo.com/36008707		BEELD 2:46
http://vimeo.com/35970184

