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Lezing: Twitterend naar Antarctica

Het is een idee om behoorlijk moe van te worden: 'digitale nomade' Andrew Evans vertrok in 2010 per bus vanuit New York naar Antarctica met de bedoeling om via Twitter de wereld op de hoogte te houden van zijn belevenissen. Hij had ook op reis kunnen gaan zónder moderne media, of in huisarrest kunnen gaan mét internet, bijvoorbeeld. Er trappen altijd wel mensen in. Andrew is gelukkig allang weer terug (en weer vetrokken voor een volgende reis, maar dat terzijde).

Waarom je een wildvreemde zou volgen op een zinloze reis via 21ste-eeuwse telegrammen is niet zo duidelijk, maar Andrews lezing over zijn trip is wel erg aardig. De man vertelt een verhaal met een begin en een einde, geeft context over de poolonderzoekers van een eeuw geleden en over de landen waar hij kwam, en blijkt humor te hebben. Let bijvoorbeeld op de anekdote over de buscontroleur die naar zijn bestemming vroeg, en op de trucs om zijn mobiel opgeladen te houden. Evans vertoont foto's en video's, geselecteerd uit alles wat hij over duizenden kilometers heeft verzameld, en die passen bij wat hij vertelt. In een half uurtje ken je het hele project, zonder maandenlang al die tweets te hoeven bijhouden.

Het is wel vrij pathetisch dat hij zichzelf ziet als erfgenaam van Amundsen en Scott. Kortom, een interessante en stimulerende video. (26:07)

http://www.youtube.com/watch?v=-04mgXClzL0		BEELD 12:00


Drama: Vermist? Wij missen niemand

De detective is zelf geen toonbeeld van reinheid maar het huis waar hij onderzoek komt doen tart iedere beschrijving. Een gezinslid is vermist, maar de vlezige en puistige moeder ontkent dat glashard: "Kijk, ze is dáár." Als kijker heb je een sterke maag nodig, maar als je het einde haalt zul je alles begrijpen. (10:35)

http://www.youtube.com/watch?v=kTZM3UVxny4		BEELD 2:08


Animatie: Mot gevangen in web

Je zou zweren dat dit uit een of andere natuurfilm van de BBC komt, maar het is een computeranimatie. Motvlinder fladdert het web van een spin in en krijgt de omhelzing des doods. Volgt een artistieke voorstelling van hoe de mot wordt verteerd en omgezet in zijde voor het volgende web. (5:20)

http://www.youtube.com/watch?v=2K1BWsGciH4		BEELD 1:49


Muziek: Beyoncé is a country girl

Countryband The Cleverlys is gespecialiseerd in tamelijk sneue covers van grote hits, bijvoorbeeld Hocus Pocus, de klassieker van de Nederlandse superband Focus (1971). Hun versie van All the Single Ladies is wel weer grappig, omdat ze er een echt bluegrassnummer van weten te maken. (10:38)

http://www.youtube.com/watch?v=MLMDsAj7OcE		BEELD 0:32
http://www.youtube.com/watch?v=Er0MboTzQek
http://www.youtube.com/watch?v=I5R-c0ro2Q4

