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Speelfilm: Viermaal Charles Dickens op YouTube

Deze maand is het tweehonderd jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren (7 februari). De blog OpenCulture heeft vier Dickens-films opgeduikeld die gratis op YouTube staan. Eigenlijk waren het er zes maar twee ervan, A Christmas Carol  en The Pickwick Papers, zijn alweer offline gehaald. Haast u dus. (Van The Pickwick Papers (1952) staat nog een versie online maar deze is te slecht van beeldkwaliteit.)

De films die nog te zien zijn, zijn de volgende: Great Expectations (1946), met John Mills en Alec Guinness, Oliver Twist (1948), alweer met Alec Guinness, A Tale of Two Cities (1958) met Dirk Bogarde en Cecil Parker, en ook de recente David Copperfield (2000) met Michael Richards en Eileen Atkins.

De eerste drie zijn in sfeervol zwartwit, prachtig van compositie en belichting. De kwaliteit van beeld en geluid is heel behoorlijk - ongeveer gelijk aan ouderwetse tv-kwaliteit. Dat geldt waarschijnlijk ook voor David Copperfield, maar omdat deze film in kleur is en van recente datum, ben je geneigd meer te verwachten en lijkt de kwaliteit onder de maat.

OpenCulture.com heeft ook een lijst van acht gratis digitale boeken van Dickens, verkrijgbaar in verschillende tekstformaten en ook als gesproken boek (in het Engels). Deze zijn rechtenvrij en zullen dus altijd downloadbaar blijven . Op Dickens2012.org staat een overzicht van internationale festiviteiten die ter gelegenheid van het Dickensjaar worden georganiseerd. (08:34:36)

http://www.youtube.com/watch?v=6-MSMMJCCYQ
http://www.youtube.com/watch?v=bhDaG-Znutc		BEELD 20:32
http://www.youtube.com/watch?v=Tmob9tICKIw
http://www.youtube.com/watch?v=CohXIMqkZXI


Lezing: Obama huurt iPad-verteller

Regisseur Joe Sabia gebruikt zijn iPad om het verhaal te vertellen van hoe het vertellen van verhalen zich heeft ontwikkeld. En ja, zijn vertelvorm is vernieuwend. Zo vernieuwend dat hij voor Obama's campagne een filmpje mocht maken met een visueel elegante opsomming van wapenfeiten van de president. (8:24)

http://www.youtube.com/watch?v=pkZtRzc9rFQ		BEELD 2:09
http://www.youtube.com/watch?v=v896_ZvM97Y


Animatie: Koeltorens wreed omgebracht

Beelden van het opblazen van koeltorens en schoorstenen worden onverwacht dramatisch door het toevoegen van oogjes, monden en armen. Zo zijn de koeltorens nog bezig gezellig met z'n tweeën thee te drinken, zo zakken ze verbaasd in de stofwolk. De schoorstenen proberen elkaar zelfs vast te houden. (1:15)

http://www.youtube.com/watch?v=ggg3C87UVCY		BEELD 0:16


Muziek: Drummen met je vingers

Een doosje met 16 knoppen waar je samples in kunt laden. Dat is de Mikro Maschine van de firma Native instruments. Roodharige slungel Jeremy Ellis, in een van de beschrijvingen 'vingerdrummer' genoemd, is virtuoos op dit apparaat. Veel drum- en percussiesolo's maar ook echte muziek. (12:45)

http://www.youtube.com/watch?v=0K2aynMMBpo		BEELD 0:58
http://www.youtube.com/watch?v=HdFlFxJFnfY
http://www.youtube.com/watch?v=FcJCxe1VSLA
http://www.youtube.com/watch?v=baWlIzwksHs

