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Lezing: De mooiste foto's uit het water

De diversiteit is immens: van nooit eerder beschreven tropische zeewezens tot een ontmoeting met een walvis, en naast onderwaterbeelden zien we jonge zeehonden op het droge, en de roofvogels die in het water fourageren. Natuurfotograaf Brian Skerry treedt op bij National Geographic.

"Driekwart van het aardoppervlak is zee maar sterker: van het leefbare deel van de biosfeer is 90% oceaan." Zo verklaart Skerry zijn belangstelling voor onderwaterfotografie. "Ik breng zoveel mogelijk tijd door onder water. Ondanks alle problemen - je krijgt het koud, zelfs in het warmste water, je kunt geen lenzen of geheugenkaarten verwisselen, je zuurstof raakt op - kom ik vanzelf de prachtigste verhalen tegen." En hij bewijst het met een adembenemende fotoserie die van zijn praatje een soort natuurfilm maakt. 

Hoewel de onderwaterwereld het grootste deel vormt van de biosfeer, noemt Skerry het as alien as you can get, afgezien van andere planeten. In water dat kouder kan zijn dan nul graden draagt hij een duikuitrusting die veel wegheeft van een ruimtepak. Foto's van zichzelf in actie ontbreken niet.

Jammer is dat hij niet verder gaat dan het benoemen van de beesten die we zien, de lokatie waar ze voorkomen en het opdissen van een enkel duikavontuur. Maar Skerry's lezing is dan ook promotie voor zijn boek Ocean Soul. Daar kun je je geen buil aan vallen. (27:46)

http://www.youtube.com/watch?v=Od7XZ_aIPS8 		BEELD 9:27


Dichtkunst: Snelrapper ontroert als dichter

George Watsky maakte vorig jaar naam met extreem snelle raps. Als blanke kreeg hij respect van zwarte rappers; anderen probeerden hem te overtreffen. Als dichter doet hij gevoelige onderwerpen, zoals lispelen. Ook dichtte hij een brief aan zijn 16-jarige zelf: soms is het klote, maar geef niet op. (9:50)

http://www.youtube.com/watch?v=I6XLswqiX0s
http://www.youtube.com/watch?v=YYiH7lrdD2c		BEELD 0:07
http://www.youtube.com/watch?v=6GvTLfV8fls
http://www.youtube.com/watch?v=Z-cT8Qe7y3k


Interactief: Je heb m'n vriendje afgepakt!

Twee vriendinnen in een emotioneel gesprek. Het vriendje van de een heeft het net uitgemaakt. Het andere meisje heeft net een nieuwe. Eh… inderdaad. In deze interactieve serie video's speel je de bedrogene en moet je telkens na een  minuut een besluit nemen. Het verkeerde of het goede.

http://www.youtube.com/watch?v=o_DjDjsH0BY		BEELD 0:34


Archief: Bezoek aan Disneyland 1957

Het is niet helemaal duidelijk of dit materiaal is van Disney zelf of van een particulier - zo te zien het laatste. Maar het ziet er schitterend uit, al is er geen geluid bij. Pas gepubliceerd op het kanaal DisneyHistory. Opvallend hoe relatief stil het was. Technische informatie op disneyhistoryinstitute.com. (4:25)

http://www.youtube.com/watch?v=DOIBjQoCXLk		BEELD 1:08

