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Documentaire: De trippende truffels van Murat en Ali

Hamilton Morris onderzoekt drugs: waar je ze kunt krijgen en of ze een beetje lekker zijn.  Dat doet hij voor Vbs.tv dat deze documentaire verspreidt. Het is waarschijnlijk geen toeval dat Morris eruit ziet als een junk. Hier strijkt hij neer in Nederland op zoek naar hallucinogene truffels en rookt hij, nu hij er toch is, meteen de nodige wiet.

De handel in 'psilocybe paddo's' is moeilijker geworden sinds vier jaar geleden een paar doden vielen die werden toegeschreven aan paddoconsumptie. De paddo's werden verboden. Maar er is een maas in de wet. In Hazerswoude-dorp vindt Morris Murat en Ali Kucucksen, die voorheen een bloeiende business hadden in paddo's en moeiteloos zijn overgeschakeld op truffels - biologisch een iets ander gewas, maar met vrijwel dezelfde effecten. Zo klein is het verschil dat de woorden paddo en truffel steeds door elkaar worden gebruikt.

Murat en Ali, self-made experts op het gebied van schimmels, vertellen opgewekt over de woelige overgangsperiode (ze hoefden niet te adverteren om in een paar dagen van hun resterende voorraad paddo's af te komen), tonen hun geavanceerde truffelkweekapparatuur en nemen Morris mee op bezorgronde.

Hamilton Morris raadpleegt ook een jurist en koopt natuurlijk truffels. Hij steekt een hoeveelheid in zijn mond. Smaakt naar zure walnoten, stelt hij smakkend vast. Dan
stort hij zich giechelend in het feestgedruis van Koninginnedag. (21:48)

http://www.vice.com/hamiltons-pharmacopeia/hamilton-and-the-philosophers-stone-part-1
	BEELD 1:14
http://www.vice.com/hamiltons-pharmacopeia/hamilton-and-the-philosophers-stone-part-2
http://www.vice.com/hamiltons-pharmacopeia/hamilton-and-the-philosophers-stone-part-3


Drama: Loser in de liefde

Girl Crazy is een nieuwe webserie waarin volbloed loser Marcus gedumpt wordt door zijn vriendin Jenny, nadat hij al verschillende keren door haar is bedrogen. Hij weigert haar vertrek te accepteren, blijft zeuren over een nieuwe kans, nog één keertje seks, het is te gênant. Maar wel heel grappig. (10:46)

http://vimeo.com/36754534
http://vimeo.com/36668147
http://vimeo.com/37211754		BEELD 0:13


Animatie: Kloteleven van kantoorklerk

De camera draait rond en passeert steeds dezelfde decors: slaapkamer, keuken, kantoor, trein, badkamer. In elk daarvan zien we de Belgische singer/songwriter Wouter de Backer, soms meermalen tegelijk, terwijl zijn leven in twee minuten volledig desintegreert. Virtuoze video bij Easy Way Out. (2:12)

http://www.youtube.com/watch?v=mEpfyBOdKxU		BEELD 1:32


Archief: Zo laat je een trein ontsporen

In maart 1944 deed het Amerikaanse leger experimenten: hoeveel meter rails moet je weghalen om een passerende trein te laten ontsporen? Alles werd met verschillende camera's vastgelegd, ook in slow motion. De ene trein is de andere niet, zo bleek. Maar elke trein is van de rails te krijgen. (7:17)

http://www.youtube.com/watch?v=D-8gV4DJZUw		BEELD 2:51

