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Toneel: Van Kooten en De Bie in De Dienstlift

Voor oudere kijkers die Koot en Bie bewust hebben meegemaakt moet het een wonderlijke ervaring zijn: Kees en Wim als serieuze acteurs in een eenakter van Harold Pinter. Probeer maar eens níet hun bekende typetjes te herkennen, als Ben en Guus ruzieënd in een raamloze ruimte wachten op hun opdracht. Neutraal kijken wordt extra moeilijk doordat de heren bekvechten in het Haags. Je hoort de hele tijd Jacobse en Van Es, of je wilt of niet.

Jonge kijkers die de afgelopen weken via Van Kooten en De Bie sloegen weer toe! met het duo hebben kennisgemaakt, kunnen hier zien wat ze nog meer in hun mars hadden. De Dienstlift staat op YouTube in matige kwaliteit, opgenomen van de televisie in 2009, toen de VPRO het stuk herhaalde omdat Pinter was gestorven. De oorspronkelijke uitzending was in 1976 (!), ruim 35 jaar geleden.

Het is een vrij absurd verhaal. Ben en Guus moeten een klus opknappen maar weten daar zelf nog weinig van. Terwijl ze allebei op hun eigen manier met die onzekerheid worstelen, worden er vreemde, geschreven opdrachten bezorgd via de goederenlift. Dat geeft extra stof voor woordenwisselingen maar verklaard wordt het allemaal niet. De slotscene is raadselachtig en verrassend slecht geacteerd. Je kunt iets meer te weten komen door op de Engelse Wikipedia de oorspronkelijke titel te zoeken: The Dumb Waiter. (44:35)

http://www.youtube.com/watch?v=0grw5dSdRDQ		BEELD 27:10


Muziek: Bach tussen de pijlstaartroggen

Een mooi idee: celliste Alisa Weilerstein speelt Bach aan de rand van het National Aquarium in Baltimore, met onder andere schildpadden, kwallen en pijlstaartroggen. Ze had alleen wat dichter bij het water moeten zitten. De schildpadden lijken trouwens meer geïnteresseerd dan het passerende publiek. (6:14)

http://www.youtube.com/watch?v=PatkcLn3NSk		BEELD 1:11


Kunst: Verzuipen in chocola

Ruim een jaar geleden baarde kunstenares Martynka Wawrzyniak opzien met een video waarin ze werd overgoten met chocola, tot ze zo goed als verdwenen was. Nu heeft ze een versnelde versie online gezet. Een mooie aanleiding om ook de oude versie van stal te halen. Die is spannender. (10:59)

http://vimeo.com/36460148
http://vimeo.com/18999606		BEELD 4:49


Satire: Penisverslapper - werkt echt!

Canadese komiek Jon Lajoie heeft een fijne collectie nepcommerciels op zijn kanaal, waarin de wereld meestal minstens tweemaal over de kop gaat. Een bizarre antirookreclame, een penisverslapper, een medicijn tegen (of voor) alles, en een slecht huwelijk als selling point voor online dating. (13:00)

http://www.youtube.com/watch?v=-ME8owgVBWU
http://www.youtube.com/watch?v=VqPRafCg9SE
http://www.youtube.com/watch?v=iyTVyQuioDA		BEELD 1:00
http://www.youtube.com/watch?v=WIM-8DT-F_k

