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Documentaire: Stephen Fry, manisch depressief

In 1995 stortte Stephen Fry in. Hij deed bijna een zelfmoordpoging, verdween van de aardbodem, dook op in België en liet zich tenslotte opnemen. Diagnose: manisch depressief oftewel bipolaire stoornis. Periodes van euforische activiteit  afgewisseld door depressies. "Ik ben geestesziek," zegt hij onomwonden.

Fry is een productieve komiek, acteur, presentator, documentairemaker, schrijver en twitteraar. Die creatieve kant heeft dus een schaduwzijde. In deze tweedelige docu spreekt hij met lotgenoten als acteur Richard Dreyfuss en zanger Robbie Williams en met kinderen die de ziekte hebben. Hij spreekt ook met een patiënt die aan zijn zelfmoordpoging vreselijke verminkingen heeft overgehouden. Verder komen artsen en andere deskundigen aan het woord. Fry vraagt zich onder andere af hoe zijn leven zou zijn verlopen als hij in zijn jeugd had geweten dat zijn onhandelbare gedrag (hij werd van school gestuurd en kwam zelfs in de gevangenis terecht) het gevolg was van een ziekte.

Manische depressiviteit is tegenwoordig met medicijnen redelijk in te tomen. Let op de medicijnkast van de Amerikaanse jongens die Fry bezoekt. Fry constateert dat hij zonder zijn manische kant nooit zo rijk en beroemd zou zijn geworden. Daarom vraagt hij aan verschillende lijders of ze hun manische activiteit en creativiteit zouden willen missen, en of ze de prijs van de depressie daarvoor willen betalen. Wedervraag: "Zou je het contact met engelen willen missen?" (01:57:40)

http://www.youtube.com/watch?v=P3EacQ4GfiU		BEELD 0:53
http://www.youtube.com/watch?v=v0NjS-_iPCI


Muziek: De slechtste heavy metal ooit

Fadades is een Franse act die overal op internet verbazing wekt. We zijn van de metaalboeren toch wel wat gewend op het gebied van aanstellerij, pretenties en niet-eng griezelig doen maar dit is ver over de grens van onbedoeld komisch. Nergens de bevrijdende knipoog die zegt: dit is een grap. (8:46)

http://www.youtube.com/watch?v=zZqNdDr6XoA		BEELD 1:11
http://www.youtube.com/watch?v=jkUdXemAF_A 
http://www.youtube.com/watch?v=JV4syj8GEuQ


Animatie: You've got the wrong mail 

Op een dag in 2007 kreeg Ruben Salazar een mail die bedoeld was voor Rachel Salazar, een hem onbekende vrouw die die 9000 km verderop woonde. Hij stuurde de mail door met een vriendelijk berichtje erbij. Hier vertellen ze hun verhaal in audio terwijl het in een schattige tekenfilm wordt nagespeeld. (3:02)

http://www.youtube.com/watch?&v=Nf3MM7jzkZw	BEELD 0:41


Winter: Fondantijs in Yosemite

Twee winterse afleveringen uit een serie van het wereldberoemde natuurpark. Onder andere een episode over 'frazil ice,' een papperig soort ijs dat ontstaat wanneer het water van een waterval onderweg bevriest. Het stroomt maar kan opeens dammen vormen waar je overheen lijkt te kunnen lopen. (16:15) 

http://www.youtube.com/watch?v=9V9p4mFEYXc		BEELD 0:23
http://www.youtube.com/watch?v=mgnzSTY5zRg

