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Animatie: Gestoorde feestjes van de jetset

Beroemdheden als Johnny Knoxville en Snoop Dogg vertellen over hun wildste nacht in Party Legends, een serie van het Amerikaanse tijdschrift Vice (alias VBS.tv). Het verhaal van Knoxville is een van de grappigste. Op een feestje waren de jongens van Jackass elkaar aan het pesten met meegebrachte muizenvallen. Er verscheen een onbekende die wel een muizenval op zijn geslachtsdelen wilde uitproberen…

Het zijn acht filmpjes van twee of drie minuten. Je ziet de vertellers even in beeld, maar hun verhaal wordt vooral geïllustreerd door een simpele tekenfilm die de vertelling volgt. Zo hoeven we niet steeds naar een pratend hoofd te staren.

Niet alle verhalen zijn even sterk. Dat van Snoop Dogg valt als volgt samen te vatten: ik stopte me op een Playboy-fuif vol met minstens drie soorten verdovende middelen en mocht tenslotte in het zwembad mijn gang gaan met een paar modellen. Tja, het zal wel.

Het mooiste verhaal is van acteur Ken Jeong die een verleden heeft als medicus. Hij belandde samen met een handvol vakgenoten in het gezelschap van een stel strippers. In het filmpje hebben de collega's de witte jassen en de stethoscopen nog bij zich. Het eindigde ermee dat de strippers consulten en recepten kregen van de behulpzame artsen, zonder dat iemand over de schreef ging. Snoop Dogg zou het als gestoord van de hand wijzen. (19:42)

http://www.youtube.com/watch?v=Q8gH-AY6J8s		BEELD 0:45
http://www.youtube.com/watch?v=F_DCdjMpt-o
http://www.youtube.com/watch?v=WULV3yDbKks
http://www.youtube.com/watch?v=akb56i1Os5I http://www.youtube.com/watch?v=_FAWucvTdrI
http://www.youtube.com/watch?v=h94u0QwqsG4
http://www.youtube.com/watch?v=aA_GvPWtAHY
http://www.youtube.com/watch?v=4o0j4Ybzyk8


Reportage: Bij de rebellen in Syrië

Australische zender SBS vertoont repo van een Franse filmploeg die rebellen bezocht in de stad Homs. Ze zijn bij gevechten, soms op tientallen meters van een barricade waarachter of een gebouw waarin zich regeringssoldaten bevinden. Maak kennis met de jonge rebellenleider Abdul-Razaq Tlas (25). (11:35)

http://www.youtube.com/watch?v=wqAyZQRlnFA		BEELD 2:50


Fail: Zweefpakman stort neer in HD

In januari vloog zweefpakman Jeb Corliss te dicht langs een rotspunt. Hij stortte neer en brak zijn benen. VideoVolt plaatste een onscherpe, bibberige video van een omstander. De hd-beelden van vele camera's (diverse van Corliss zelf, de meevliegende cameraman, en vaste camera's) staan nu online. (2:47)

http://www.youtube.com/watch?v=LEFCQRwj28w		BEELD 2:05


Muziek: Pianiste ronselt luisteraars

Nog een oude bekende. Pianiste Daria van den Bercken reed eerder vleugelspelend door Amsterdam (VV 28 sep.). In een nieuw filmpje spreekt ze in Amsterdam voorbijgangers aan om ze bij haar thuis uit te nodigen voor een Händel-concert. Geestig, onbevangen en nog mooie muziek ook.  (3:46)

http://vimeo.com/36918386		BEELD 0:14

