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Documentaire: De Ka-Ching Dynastie

Alleen de titel maakt deze documentaire van Journeyman.tv al de moeite waard. In China groeit een kaste van rijken met kenmerken die nog niet eerder in deze combinatie zijn vertoond. De ouders weten wat communistische armoede is en hebben zelf hun fortuin verdiend. De kinderen kennen juist niets anders dan weelde. Zij bezoeken als tieners of twintigers clubs waarvoor een dure sportwagen (denk aan tonnen) het toegangsbewijs is.

Journeyman spreekt met een westerse verkoper van privéjets. Hij zit in een booming markt; vliegtuigen met een prijskaartje van 53 miljoen dollar en jaarlijkse kosten van 2 miljoen gaan als warme broodjes. De verkopen zijn in drie jaar vervijfvoudigd.

De rijken zijn jong voor hun rijkdom. De gemiddelde miljardair (in dollars) in China is 51 jaar, veel jonger dan een Amerikaanse collega. Zo'n vitale miljardair heeft nog een jaar of dertig te gaan. Hoe rijk worden deze mensen nog? Ze zijn nu met z'n zeshonderden - de helft van alle miljardairs komt straks uit China - en een aantal van hen zal de wereld regeren.

Journeyman spreekt met selfmade ondernemers en laat zich door hun enthousiasme en zelfvertrouwen op sleeptouw nemen. Een waarnemer mag vertellen dat de supergroei in China nog 15 jaar zal doorgaan. Dat met name de markt voor onroerend goed, de thuisbasis van veel superrijken, nu al kraakt onder zijn eigen gewicht blijft onbesproken. (26:41)

http://www.youtube.com/watch?v=_ZgUyjzPSh8		BEELD 0:59


Humor: Anti-superheld Melkman

YouTube-ster Freddie W, gespecialiseerd in spectaculaire schietpartijen, fopt zijn fans: net voordat hij zelf een boef neerpaft, komt superheld Melkman eraan. Zijn superwapen: grote hoeveelheden melk drinken en daarmee de onverlaat omverkotsen. De melkstraal dient zelfs als raketaandrijving. (1:26)

http://www.youtube.com/watch?v=1eFDra1XimA		BEELD 0:23


Animatie: Verliefd op het buurmeisje

Jongetje komt in nieuwe buurt en is meteen onder de indruk van zijn mooie buurmeisje. Zij is wel ouder en groter, en dat veroorzaakt moeilijkheden. Niemand in deze animatie heeft een gezicht en toch is het verhaal van Blik aandoenlijk. Van de Nederlandse regisseur Bastiaan Schravendeel. (8:28)

http://www.youtube.com/watch?v=1D3_eRLVtR8		BEELD 2:01


Muziek: Cubaans koor zingt Haïtiaans

Aanvankelijk lijkt het Creole Choir of Cuba een groot podium en een lekkere galm te missen in de Tiny Desk van NPR in de VS. Maar als ze in het tweede nummer op stoom komen mis je helemaal niks meer. A capella zang in het creools van Haïti met Cubaanse hartstocht in een Amerikaans kantoortje. Top. (12:00)

http://www.youtube.com/watch?v=pJSv2hoH5ro		BEELD 1:54

