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Interview: Adam Lashinsky vertelt hoe Apple werkt

Waarom medewerkers van Apple zo geïnteresseerd zijn in de productlanceringen? Dan komen ze eindelijk te weten aan welk product ze hebben gewerkt. Bij Apple weet niemand meer dan hij moet weten om zijn werk te doen. Niemand mag ergens komen waar hij niks te zoeken heeft. Gesprekken met buitenstaanders gaan hooguit over de producten - niet over hoe het bedrijf werkt of over de leiders.

Dat vertelt Adam Lashinksy in dit interessante interview bij LinkedIn. Hij schreef een boek over Apple, waarvoor hij niemand te spreken kreeg van het bedrijf zelf. Geen nood, hij ging te rade bij ex-medewerkers, die in veel gevallen zijn weggegaan omdat ze er niet meer tegen konden, maar toch zeggen dat ze nergens zoveel geleerd hebben als onder Steve Jobs. Lashinsky moest sommigen wel over hun vrees voor represailles heenhelpen.

Hoe zal het met Apple gaan na de geniale, onberekenbare despoot Jobs? Lashinsky constateert dat er een soort godsdienstoorlog gaande is tussen hen die geloven dat het fout gaat en hen die menen dat Jobs gemist kan worden. Zelf weet hij het niet maar: "De concurrrentie heeft óók nog steeds geen Steve Jobs."

Voor wie 50 minuten te lang vindt: er is een korter interview met Lashinsky door Andrew Keen van TechCrunch. Lezers van De Pers kunnen Lashinsky's ongeautoriseerde boek over Apple winnen door een recensie te schrijven (depers.nl/apprecensie). (01:04:50)

http://www.youtube.com/watch?v=tOf_2HCX51w		BEELD 7:20
http://www.youtube.com/watch?v=GUDqUvnwrg0


Reclame: Een tafel die zelf kan tekenen

De Zen Table is een glazen tafel met ingebouwde zandbak, en een mechanisme dat in het zand tekeningen kan maken. Simon Hallam, de bedenker, legt het idee uit en vertoont schitterende beelden van de tafel, waarin als vanzelf tekeningen ontstaan van een Bugatti en verschillende bekende bedrijfslogo's. (25:01)

http://www.kickstarter.com/projects/fnbrit/zen-table/widget/video.html
http://www.youtube.com/watch?v=hoWw5ksj2dg		BEELD 1:43 http://www.youtube.com/watch?v=EMvFMUCJxco http://www.youtube.com/watch?v=DsCK5OUGy5U http://www.youtube.com/watch?v=ylGP_26e_5A

 
Winter: De Fin, een zeldzame diersoort

Mini-natuurfilm somt de eigenaardigheden op van een wilde bewoner van de noordelijke bossen waar maar weinig over bekend is: de Fin. Ze zijn bestand tegen de kou van het poolgebied, mijden het contact met mensen, stoken rituele dranken en houden er vreemde paringsgewoonten op na. (6:04)

http://www.youtube.com/watch?v=GyJ_6epH2SY		BEELD 2:09


Archief: Onmenselijke pianomuziek

Demonstratie van testmuziek voor de pianola, de zelfspelende piano. Duidelijk is te zien dat ver uit elkaar liggende noten tegelijk worden gespeeld, soms meer dan 20 tegelijk. Grappig om je de onzichtbare, gestoorde pianist voor te stellen die dit zit te spelen. Het stuk swingt trouwens als een trein. (4:46)

http://www.youtube.com/watch?v=BdUy70dh8LY		BEELD 0:12




