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Animatie: Je sterft toch liever mét de antwoorden

Waar ben ik en wat doe ik hier? De hoofdrolspeler in de woeste en absurde animatiefilm Strange Matter wordt wakker in een wereld die het midden houdt tussen de oersoep, de buitenaardse ruimte en een bijdrage van Terry Gilliam aan Monty Python. Hij krijgt gezelschap van een wonderlijk druppelvormig zwevend wezen dat vragen stelt als: hoe kun je verdwaald zijn als je niet eens weet waar je bent?

Op zoek naar de bedoeling van zijn situatie wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. Hij belandt in steeds weer andere vreemde ruimtes in telkens andere animatiestijlen en komt meer rare snoeshanen tegen, zoals een niet-behulpzame helpdeskmeneer, twee sexy doch vijandige dames die hem meenemen in hun ruimteschip en een schilder die het zwerk een verfje geeft. De laatste maakt duidelijk dat alles op zijn eind loopt. "Waarom ik dan toch de boel verf? Om dezelfde reden als jij vragen blijft stellen. Jij sterft toch ook liever als je alle antwoorden weet?

Een vleugje Alice in Wonderland, een mespunt steampunk, en ook een snufje Tron. Uiteindelijk valt onze antiheld gedemoraliseerd in handen van een misdadig bedrijf dat het universum regeert. Hij krijgt de keus: meewerken of sterven. Hij kiest en komt dan voor een laatste verrassing te staan, waarvan in het midden blijft of die aangenaam is of onaangenaam. Have a nice existence! (21:07)

http://vimeo.com/35176378		BEELD 4:15


Winter: Dan maar op dun ijs

Gekke Noor laat zien wat je allemaal voor leuks kunt doen op ijs dat gevaarlijk dun is. Zoals een gat hakken en daar je hoofd in steken. Vanaf de wal op een ijsschots springen, en hopen dat je nog terug kunt. Spelletjes met een motorzaag. En natuurlijk: tóch gaan schaatsen, net zolang tot je erdoor zakt. (11:36)

http://www.youtube.com/watch?v=EF1V8HFfpTE		BEELD 2:09
http://www.youtube.com/watch?v=PAQgBlscLs0
http://www.youtube.com/watch?v=dXAafZ2F8q0
http://www.youtube.com/watch?v=-RPVWF2bjDs


Drama: Kunt u kleingeld missen?

Helemaal warm word je van het sentimentele Change for a Dollar. Een bedelaar sprokkelt wat muntjes bij elkaar. Daarmee doet hij met vooruitziende blik inkopen en blijkt hij de ene na de andere mede-armoedzaaier gelukkig te kunnen maken. Hij wordt er zelf niet veel beter van maar wel blij. (10:06)

http://www.youtube.com/watch?v=9DXL9vIUbWg		BEELD 2:47


Muziek: Funky jazz buiten categorie

Moeilijk om de muziek  van tUnE-yArDs schrijvend te typeren. Eén recensent heeft het zelfs over jodelen. Een viermansband met twee saxen, een bassist, en een zangeres/percussionist die de touwtjes in handen heeft. Luister en je valt van de ene verbazing in de andere. Alleen dat geknoei met hoofdletters is flauw. (26:56)

http://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
http://www.youtube.com/watch?v=mTQl1QGKToI
http://www.youtube.com/watch?v=FFHuTXJMgOk

