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Zomaar: Weg met de reply girls en hun borsten

Gehaat op YouTube: reply girls. Dat zijn meisjes die in korte Youtube-video's veelbekeken clips bespreken. Door slim gekozen 'tags' (steekwoorden) krijgen ze gedaan dat hun video's als zoekresultaat verschijnen bij populaire onderwerpen. Via de advertenties van YouTube verdienen de girls dan geld.

Zonder gêne werpen reply girls hun borsten in de strijd. De meeste dragen een diep décolleté. Hun gezichten zijn niet, maar hun borsten wel volledig in beeld. O ja, sommige adverteren ook met een sexy main channel. Sinds kort zijn er zelfs computergegenereerde reply girls. De meeste replygirl-video's krijgen tien keer zoveel 'dislikes' als 'likes.'

Vorige week had de videogemeenschap Yogscast er genoeg van, omdat de kolom met 'suggesties' op YouTube bedorven wordt door alle borsten. Klacht: dit is in strijd met de voorwaarden van YouTube, dit spam, maar YouTube doet niets. Oproep: klik er niet op, merk ze als spam en klik zelfs niet op 'niet leuk' want dat legitimeert ze voor de zoekfunctie van YouTube.

Intussen is er ook een dreigende Anonymous-achtige video (met een vrouwelijke computerstem) en zijn verschillende reply girls hysterisch op elkaar aan het reageren over de vraag of ze wel of niet op de oproep van Yogscast moeten reageren. Eén reply girl heeft opeens haar borsten buiten beeld gehangen. Er kijken meer mensen dan ooit. 

Als het straks borsten regent, weten we: YouTube is ontploft. (30:04)

http://www.youtube.com/watch?v=rGI3LEhWx1U		BEELD 0:05
http://www.youtube.com/watch?v=6zsYT2urrj0
http://www.youtube.com/watch?v=kLjO2qw8v10
http://www.youtube.com/watch?v=Pa3LCvsq1RI
http://www.youtube.com/watch?v=Lx8R65nE_Vc
http://www.youtube.com/watch?v=EQIDwTYk7qU
http://www.youtube.com/watch?v=XzIfCKdNdsc


Verhaal: Reiziger in knekelhuizen

Excentrieke Amerikaan Paul Koudounaris 'staat bekend als enigszins necrofiel.' Zijn fascinatie voor menselijke botten begon in Tsjechië, waar lokale mensen niet wisten wat er in de nabijgelegen kerk lag opgestapeld. Koudounaris heeft een boek geschreven over knekelhuizen, The Empire of Death. (9:30)

http://www.youtube.com/watch?v=6C3Ei_KYmRc		BEELD 3:24
http://www.youtube.com/watch?v=VCfQvYQZOx0


Humor: Movie, the Movie

Satirische trailer van film met álles erin: een president, een harde rechercheur, een hond, een kind, een sportteam, homo's, een bruiloft, een louche zakenman, een metoor, Hitler - en ook álle beroemde acteurs: Meryl Streep, Tom Hanks, Cameron Diaz, George Clooney… alleen Matt Damon is eruitgeknipt. (9:21)

http://www.youtube.com/watch?v=w3NwB9PLxss		BEELD 1:25


Muziek: Kopecky Family Band

Zesmans band en alle leden dragen de naam Kopecky, niet voor de grap zoals bij the Ramones maar echt. Leuke bezetting qua instrumenten, met onder andere vibrafoon en cello. Ontstaan in Nashville Tennessee maar de stijl valt te omschrijven als ongepolijste, gedreven rock buiten gebaande paden. (22:01)

http://www.youtube.com/watch?v=91bNcER2N_A		BEELD 2:07

