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Interview: Een gesprek op niveau met Kermit

Vandaag gaat in Nederland de film The Muppets in première. Fans kunnen online de nodige interviews vinden met hoofdrolspelers uit de film. Zo verschenen Kermit en Miss Piggy vorige week op de sofa bij sterpresentator Jonathan Ross van ITV. Kermit keuvelde ten tijde van de Amerikaanse première meer dan twintig minuten met Jian Gomeshi van het Canadese Studio Q.

Jonathan Ross bleef jammer genoeg steken in prietpraat. Miss Piggy, nog onder het mes geweest? (Jazeker, bleek uit een foto van vroeger.) Kermit, hou je contact met gasten die in je programma zijn geweest? En vissen naar de relatie tussen de twee, natuurlijk.

Nee, dan liever de twintig Canadese minuten waarin Kermit alle ruimte krijgt om zichzelf bloot te geven. Hij vertelt niet alleen over de film, de aarzelingen bij het team over een comeback en over de nieuwe Muppet Walter ("Een bepaald niveau van gestoordheid helpt wel om Muppet te worden.") maar ook over zijn jeugd in het moeras als oudste van meer dan 3000 broers en zussen ("3265 om precies te zijn.") en over collega-acteurs ("Penelope Cruz is mooi ja. Zeker voor een zoogdier.").

Het is niet helemaal duidelijk waarom interviewer Jian Gomeshi steeds in de lach schiet. Kermit vertelt maar één echte grap, die hij collegiaal aan Fozzie Bear toeschrijft: "Time flies when you're having fun, and time's fun when you're having flies." (33:28)

http://www.youtube.com/watch?v=93UyRwKqjmU		BEELD 7:41
http://www.youtube.com/watch?v=jMCCxjRnZC4


Muziek: Violist Joshua Bell in T-shirt

Het is bij Google dus dan mag dat. Het spel van de succesviolist is er niet minder hartstochtelijk om. Hij speelt met pianist Jeremy Denk werk van hun gezamenlijke cd French Impressions. Daarop staan composities van Saint-Saëns, Ravel en Franck. Daarna laten ze zich interviewen over hun samenwerking. (52:02)

http://www.youtube.com/watch?v=miQzWAWykGg		BEELD 11:39


Winter: Finnen gaan gewoon zwemmen

De luchttemperatuur is min twee, dat valt mee. Het water is nul graden. Het is donker, vanwege de poolnacht. Een groep Finnen (veel vrouwen!) gaat op zijn gemak te water, zwemt wat rond en laat zich aan de waterkant interviewen, bloot, nat en met de voeten in de sneeuw. Ze doen het alleen 's winters. (7:35)

http://www.youtube.com/watch?v=NAjt3qKc928		BEELD 1:12


Reclame: Luchtmacht paraat voor Hollywood

Promotievideo laat zien wat de Amerikaanse Air Force kan betekenen voor de filmindustrie. Script checken op realiteitsgehalte, maar ook helikopters, straaljagers en bommenwerpers zijn beschikbaar. Prima voor de beeldvorming natuurlijk. Film werd pas openbaar na een Amerikaans WOB-verzoek. (6:04)

http://www.youtube.com/watch?v=LCRt8bCa2W0		BEELD 0:21

