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Archief: Kandidaat Santorum kotst van Kennedy

Door een wonderlijke speling van het lot is Rick Santorum een prominente Republikeinse presidentskandidaat geworden. Zelfs naar Amerikaanse maatstaven is hij extreem, vooral in zijn godsdienstige overtuigingen. Wie daar meer over wil weten  moet Santorum maar eens stevig googlen, bijvoorbeeld in combinatie met de zoektermen 'gay', 'birth control,' 'Iran' of  'separation of church and state.' 

Vlak voor de primaries van vandaag in Michigan en Arizona is Santorum in het nieuws doordat een uitspraak is opgerakeld die hij in oktober deed over president Kennedy. Van Kennedy's speech over de rol van godsdienst in het openbare leven (Houston 1960), moest Santorum "bijna overgeven." In plaats van deze uitspraak nu te ontkennen of te verzachten, heeft Santorum laten weten dat hij er fier achter staat. Gelukkig staat de toespraak van Kennedy online.

Kennedy zegt onder andere: "Ik geloof in een Amerika waar geen priester de president vertelt wat hij moet doen, waar geen dominee zijn mensen voorschrijft hoe ze moeten stemmen en waar niemand een overheidsbaan misloopt omdat zijn godsdienst niet die van de president is." Kennedy moest wantrouwen wegnemen omdat hij katholiek was.

Santorum dit weekend bij ABC: "Wat is dat voor een land, waar alleen mensen zonder geloof in het openbaar mogen zeggen wat ze vinden?" Tja, het is campagnetijd. Een commentator bij Kennedy's speech op YouTube: "Hiervandaan naar Rick Santorum in 50 jaar. Triest." (37:36)

http://www.youtube.com/watch?v=xUl6T2hQIbk		BEELD 0:34
http://www.youtube.com/watch?v=9xaAfSyvQ0I
http://www.youtube.com/watch?v=DIxd7f_k7OY


Animatie: Sprookje over boekenwurm

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore kreeg zondag de Oscar voor de beste korte animatiefilm. Boekenwurm wordt door een windvlaag meegesleurd van zijn balkon en komt terecht in een bibliotheek met levende, fladderende boeken. Hij wordt verzorger van de dankbare boeken. (15:07)

http://www.youtube.com/watch?v=Adzywe9xeIU		BEELD 12:51


Humor: De foto's van je penis

Comedienne Rachel Bloom zingt over haar liefdesverdriet. Haar vriendje heeft haar verlaten voor een ander. Als afgewezen minnares kun je dan eigenlijk maar één ding doen: de foto's van zijn klein uitgevallen piemel op internet zetten. En als hij met een rechtszaak dreigt, weet ze ook daar wat op. (2:24)

http://www.cracked.com/video_18386_if-breakup-ballads-were-more-realistic-and-way-crazier.html		BEELD 0:30


Reportage: Even Azië doen

Nieuwe trend: een heel land in een snelle montage van een paar minuten. Filmer Jeff Diehl vat 11 dagen Mongolië samen in vier minuten. Kookserie The Perennial Plate doet culinair Vietnam in drieëneenhalf. En zomaar een YouTuber plakt een prachtige collage van twee minuten bij elkaar over China. (9:56)

http://vimeo.com/36325086
http://vimeo.com/37071868			BEELD 0:06
http://www.youtube.com/watch?v=_etl_qkelX0

