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Gaming: Throthgar, de schlemiel van Skyrim

Drakendoder Throthgar zoekt een draak om te verslaan maar kan er geen vinden. De bewoners van het land waar hij rondzwerft kennen hem niet, ondanks de imposante lijst voorouders die om de haverklap wordt opgedreund. En ze zijn ook niet in zijn diensten geïnteresseerd.

Humor is in gewelddadige games geen vast element. Maar in deze serie van vier animatievideo's, opgenomen in de omgeving van de game Skyrim, wordt uitgebreid de spot gedreven met het pompeuze heldendom dat de meeste gamers voor zoete koek slikken. Zodra er een draak opduikt kiest de dappere Throthgar het hazepad. Tevergeefs - het kost de draak weinig moeite de held naar de andere wereld te helpen.

Daarmee is Throthgar niet uit zijn lijden. Hij wordt door een tovenaar weer tot leven gewekt voor een tweede kans. Maar dat belet hem niet opnieuw te blunderen. In deel 2 doodt hij per ongeluk een minstreel en in deel 3 hakt hij in op een groep willekeurige passanten. In de vierde video trouwt hij met een vrouwelijke hagedis - bij gebrek aan beter, vermoed je inmiddels. Met haar raakt hij in de huwelijksnacht slaags. Stuk voor stuk zijn het confrontaties die je zelfs niet wint als je wint.

Er is anderhalve maand geen nieuwe episode verschenen. Jammer, want er zijn nog genoeg manieren te verzinnen waarop een held op zijn gezicht kan gaan. (17:15)

http://www.youtube.com/watch?v=GWm215blpmI		BEELD 4:07
http://www.youtube.com/watch?v=d7eMnmmaqgw
http://www.youtube.com/watch?v=rnOmdIcfYNI
http://www.youtube.com/watch?v=BEhVjWd4AcE


Reportage: De liefde van Bill en John

Eerste korte film van The Devotion Project, een serie over liefde tussen homo's, is een prachtig intiem portret van twee bejaarde mannen in hun huisje in de bossen. Drie weken na de opnamen overleed Bill op 84-jarige leeftijd. John en hij waren 54 jaar samen geweest. Er is intussen één vervolgfilm. (19:07)

http://www.youtube.com/watch?v=vyFt65gkkbY		BEELD 2:53
http://www.youtube.com/watch?v=VZqyvI2KMfw 


Muziek: I Will Survive op z'n Russisch

Muziekduo Igudesman & Joo combineert volks- met klassieke muziek en humor. Hier gaan ze Gloria Gaynors hit te lijf met stijlelementen uit Aleksey Igudesman's Russische vaderland. Elke paar seconden geven ze er een nieuwe draai aan, let ook op de vele andere hits die ze erin verstoppen. (5:53)

http://laughingsquid.com/classical-cover-of-i-will-survive/		BEELD 3:33


Kunst: Kom van dat doek af

In deze schitterende video zie je het werk van de jonge Nederlandse schilder Thijme Termaat versneld ontstaan dankzij timelapse-techniek. Hij speedschildert, tovert de verf met armgebaren op het doek, tekent in de lucht en stapt op een gegeven moment ook zelf uit een schilderij. Uitzinnig en briljant. (3:11)

http://www.youtube.com/watch?v=Ozc6t4KwEko		BEELD 2:46




