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Speelfilm: De idioten aan de macht

In de proloog van Idiocracy zien we een stel met hoog IQ dubben over kinderen. Twintig jaar later is de man dood en aarzelt de weduwe nog steeds, terwijl de randdebiele buren erop los gefokt hebben.

Zo snappen we dat vijfhonderd jaar later de VS bewoond worden door een ras van neukende, zuipende, tv-kijkende en gamende Neandertalers die nauwelijks kunnen lezen, schrijven of nadenken. In deze tijd belandt Joe, een soldaat die om zijn gemiddeldheid is uitverkoren voor een experiment met een winterslaap, dat per ongeluk vijfhonderd keer te lang uitvalt.

Tussen de sukkels van het jaar 2505 is gemiddelde Joe de slimste man ter wereld. De president, een luidruchtige kleerkast, maakt hem minister en Joe mag de problemen van de tijd oplossen, zoals de vastgelopen landbouw.

Idiocracy is een B-film maar het gegeven is interessant (misschien zelfs correct - u wilt niet weten welke filmpjes uit deze rubriek het best worden bekeken) en het is leuk uitgewerkt. Let bijvoorbeeld op de procedures in het ziekenhuis, op de manier waarop rechtszaken worden gevoerd en op het verloop van de vergaderingen in het Witte Huis. Ook de manier waarop Joe van zijn 'advocaat' de lokatie van een tijdmachine te weten probeert te komen is erg komisch, om maar te zwijgen van de casting van zo ongeveer alle bewoners van het toekomstige Amerika. Een aanrader. (01:24:12)

http://www.youtube.com/watch?v=fMkrJOOTjj4		Beeld 43:20


Muziek: Keelzingende vrouwen uit Tuva

Eerdere keelzangers in VideoVolt waren mannen - vrouwen blijken het ook te kunnen. Vrije Geluiden geeft drie nummers vrij van de prachtig uitgedoste dames van Tyva Kyzy, die met één stem twee stemmen kunnen zingen. Tevens een interview met de leading lady van de groep, die prima Engels spreekt. (14:17)

http://www.youtube.com/watch?v=ddPFNciNTZo		BEELD 1:10
http://www.youtube.com/watch?v=hLimDKg_NUo
http://www.youtube.com/watch?v=KUlTjn3dNG4
http://www.youtube.com/watch?v=gnz7UxWfbhM


Schattig: Ze had me ook kunnen opeten

Fotograaf Matthias Klum vertelt laconiek over die keer dat een leeuwin recht op hem afliep zonder dat ze hem in de gaten had. Toen hij een beweging maakte, zag ze hem wel en volgde een moment van verbaasde besluiteloosheid, waarin Klum de foto van zijn leven maakte. Gelukkig, zegt hij, had ze net gegeten. (4:58)

http://www.youtube.com/watch?v=NQ0rkkbmgXQ		BEELD 3:28


Animatie: Lag ik hier maar niet alleen

Meisje ligt wat te spelen op een graf, terzijde van de andere graven op het kerkhof. Ze vermaakt zich wel, zo lijkt het. Komt daar iemand aan? Leuk, misschien gezelschap! Maar zo vrolijk ziet die gestalte er niet uit. En geleidelijk dringt het tot je door wiens graf het meisje als speelplaats heeft gekozen. (2:34)

http://www.youtube.com/watch?v=ikgGUaTBREs		BEELD 1:02

