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Interactief: Je wordt wakker in een donkere kamer

The Dark Room is een van de beste interactieve YouTube video's tot dusver. Het begint met een clip van veertien seconden. Het gezicht van een man verschijnt; de achtergrond is zwart. Zijn ogen priemen in de camera en hij dondert: 'You awake to find yourself in a dark room.' Dan volgen vier opties: Ga naar het noorden, Doe het licht aan, Ga slapen of Waarom?

Het is een spel, afgeleid van de 'adventure games' waarmee gaming op de computer ooit is begonnen. Het spel schotelde je een situatie voor en keuzemogelijkheden, en je kon intypen wat je wilde doen. Alles in tekst, want plaatjes waren er niet, laat staan video.

Hier kun je klikken en zo spring je van video naar video. Telkens staart de gids je aan en geeft hij cryptische aanwijzingen met een stem die brult, fluistert of gromt maar altijd dwingt.

Qua beeld ben je er gauw op uitgekeken maar het is een waar labyrinth. En het sarcasme van de leider zorgt voor veel vermaak. Het antwoord op de vraag 'Waarom?' hierboven is: 'Because it's dark, it's a room and you're awake in it.' Altijd op een toon alsof je een sukkel bent. Ook zit er humor in de opties. Wat wil je doen, Check pockets of  Czech pockets (Tsjechische zakken)?

Een perfecte puzzeltocht voor wie niet houdt van lopen.

http://www.youtube.com/watch?v=hvkjP6dqpfY		BEELD 0:08


Interview: Ricky Gervais over pandaporno

Gervais promoot bij Jon Stewart van The Daily Show zijn nieuwe programma op HBO. Volgt een schijnbaar stuurloos gesprek tussen twee heren (nou ja, mannen) over seks tussen panda's. Een eerder optreden van Gervais bij Conan O'Brien ging ook over porno. Gervais toonde trots zijn mannenborsten. (9:09)

http://www.thedailyshow.com/watch/tue-february-14-2012/ricky-gervais
http://teamcoco.com/video/ricky-gervais-porn		BEELD 0:58


Archief: 40.000 maal vertraagd

Eén seconde van de werkelijkheid zou ruim elf uur duren. Kanaal Mattrece op YouTube is gespecialiseerd in supervertraagde opnamen van kogels. Hier een compilatie van tien minuten. Op ongeveer 5 minuten verontrustende beelden van 'ballistische gel', een spul dat lijkt op menselijk weefsel. (10:00)

http://www.youtube.com/watch?v=QfDoQwIAaXg		BEELD 1:04


Reportage: Goedemorgen, ik hou van u

Hartverwarmende film over bejaarde Johnny Barnes op Bermuda, die het als zijn levensvulling ziet elke dag op hetzelfde kruispunt te staan en alle verkeersdeelnemers te groeten. Als Johnny eens verstek laat gaan is de hele stad ongerust en staat de telefoon bij het radiostation niet stil. (10:39)

http://vimeo.com/mattmorrisfilms/mrhappyman		BEELD 0:44)

