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Dans: Word acrobaat bij Cirque du Soleil

Talentvolle dansers doen een moord voor een baan bij Cirque du Soleil. Dat zeggen ze zelf in deze reportage over de begeleiding van nieuw talent bij de fameuze Canadese troupe. Een uniek internationaal gezelschap dat bloedstollende voorstellingen geeft waarbij dans en acrobatiek één worden. Je kunt je volop verbazen over de beelden van trainingen en voorstellingen. Wat een kracht, wat een atletisch vermogen en wat een beheersing.

Acrobaten en dansers van topniveau worden van overal ter wereld aangetrokken. Zo zijn er nogal wat ex-topsporters, die de salto met dubbele schroef al beheersen maar nog moeten leren daar expressie in te leggen. Volgens een van de begeleiders is het makkelijker een topturner sierlijkheid bij te brengen dan een topdanser bij te scholen in de acrobatiek - al zal iemand die van oudsher sportman of -vrouw is, het normaal gesproken niet brengen tot een hoofdrol.

Ze komen van overal ter wereld dus zijn er verschillende tolken. Er is medische begeleiding want onvermijdelijk doen zich blessures voor. En er is aandacht voor het gezin, dat kan zijn meegekomen uit Rusland of zoiets, en geholpen moet worden bij het vinden van huisvesting, scholen en dergelijke.

Smullen dus. Er is meer op het YouTube-kanaal Cirquedusoleil, al zijn ze daar zuinig met videobeelden van echte voorstellingen. Ze vinden dat je maar moet komen kijken - en terecht. (9:24)

http://www.youtube.com/watch?v=plB6ma2T7-8		BEELD 3:59


Sport: Lionel Messi maakt geen Schwalbes

Prachtige montage toont dat Messi altijd blijft voetballen. Hoe er ook aan hem getrokken of tegen hem geschopt wordt, hij heeft altijd alleen oog voor de bal. Zelfs als hij al ligt, weet hij vaak nog een pass te geven, of hij staat weer op en voetbalt verder. Vanavond speelt hij in de Champion's League (6:34)

http://www.youtube.com/watch?v=9S7hlL4sJek		BEELD 1:16


Animatie: De doodgraver en de gitarist

Als de doodgraver in het dorp aankomt, voelt iedereen het onheil naderen. Maar het is de angst zelf die dood en verderf zaait, met een akelige rol voor de dominee. Perfecte, lugubere animatiefilm grijpt je bij de strot. Let bij de 'making of' op het assortiment gebitten voor de sarcastische dorpszanger. (18:01)

http://www.youtube.com/watch?v=PGzghUQRVk8		BEELD 3:50
http://www.youtube.com/watch?v=JnnbTaMXDqQ


Zomaar: Record menselijke domino's

850 rechtopgezette matrassen met mensen eraan vast gooien elkaar om in deze recordpoging annex inzameling voor daklozen in New Orleans. Geen groot gevaar dat het vallen stopt; de mensen vallen bereidwillig om. Had creatiever en spannender gekund maar de commentator blijft dapper lullen. (10:00)

http://www.youtube.com/watch?v=Rmav4RmVNG4		BEELD 0:26


