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Reportage: De idiootste 'verslavingen'

Hoe kan iemand zo gestoord zijn om stenen te eten, benzine te snuiven, in bed te kruipen in babykleren of seks te hebben met een pop? My Strange Addiction is een parade van freaks en op je veilige bankstel kun je er lekker van denken wat je wilt.

Je kunt de hoofdpersonen veroordelen of heimelijk jaloers zijn. Je kunt er schande van spreken dat kennelijk labiele mensen voor de camera worden gesleept. Je kunt je ook afvragen hoeveel van de 'verslaafden' zender TLC bedotten om op de tv te komen. Of hoeveel van de reportages door TLC zelf zijn verzonnen, want het is wel erg extreem allemaal. En het betreft opvallend vaak mooie jonge meiden.

Overigens wordt het begrip verslaving stevig opgerekt. Dieren opzetten is gewoon een vak, geen verslaving. En de vrouw die de as van haar man eet, zal binnen afzienbare tijd toch een nieuwe verslaving moeten bedenken want de voorraad is eindig.

Hoe dubieus het genre ook is, je moet TLC nageven dat ze geen repootje in elkaar flansen en weer vertrekken. Elk geval krijgt uitgebreid aandacht, deskundigen komen aan het woord, er zijn beelden van veel lokaties, het zijn bijna documentaires. TLC heeft zelf van elk programma promo's van circa twee minuten online gezet. Fans gooien de hele serie op YouTube. Er is dus alle gelegenheid dááraan verslaafd te raken. Freaky. (22:20)

http://www.youtube.com/watch?v=kyMVgsHazQ4
http://www.youtube.com/watch?v=lcXh5lTJEWA		BEELD 2:07
http://www.youtube.com/watch?v=P3QpKf_zA_A


Reclame: Henry en Aaron gaan studeren

Geen Nederlandse universiteit durft zo reclame te maken voor zichzelf (hoewel Nijmegen het in 2010 deed met een pornoster). In deze sketch van Australisch komisch duo gaat Henry na zestien seconden over zijn nek en loopt het met Aaron verkeerd af. Ga dus technologie studeren in West-Australië! (1:58)

http://www.youtube.com/watch?v=4Am7oKBD3PU		BEELD 1:30


Archief: Fred Astaire kon ook drummen

Astaires tapdans in kleur op Puttin' On the Ritz (1946) is al mooi en razend knap. Maar een veel hogere wow-factor heeft zijn nog oudere versie van Nice Work If You Can Get It (1937). Astaire is nauwelijks te volgen als hij al tapdansend met handen en voeten een drumstel weet te  bewerken. Heerlijk. (8:08)

http://www.youtube.com/watch?v=1ID7cPE2FEs
http://www.youtube.com/watch?v=DtwWQMwRf-M		BEELD 0:54


Cursus: Goed licht maakt het verschil

Regisseur Tom Antos laat eerst een scène zien zoals hij die heeft gefilmd, met alles erop en eraan. Daarna hoe het eruit zou hebben gezien zonder speciaal ontworpen belichting: helemaal niks dus. En dan volgen we stap voor stap het maken van een goed lichtplan, dat bij de opname iedereen tijd scheelt. (10:08)


http://www.youtube.com/watch?v=q87KA4NUEBo		BEELD 1:26

