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Documentaire: De slavernij woekert voort

Indrukwekkende documentaire serie van Al-Jazeera over de verschijningsvormen van de slavernij in de 21ste eeuw. Slavernij? Was die niet afgeschaft? Was die niet onwettig in elk land ter wereld? Jawel, maar wie denkt dat slavernij niet meer bestaat, heeft het mis. Niet alleen in de baksteenfabrieken van het platteland van Pakistan of in met geld gearrangeerde huwelijken in achtergebleven gebieden van India. Zelfs, zou je kunnen zeggen, in Haïti, een land dat is gegrondvest door vrijgevochten slaven.

En het kan nog dichter bij het vrije rijke Westen: ook in het gevangenissysteem van de nieuwe industriële grootmacht China bestaat slavernij. Gevangenissen kosten geld, tenzij je de gedetineerden inzet als goedkope arbeidskrachten. De producten die zo worden gemaakt vinden hun weg ook naar het Westen. Akkers op Hawaii worden bewerkt door arbeidskrachten die zijn geronseld in Zuid-Oost Azië. De lening die ze hebben moeten afsluiten om hun contract te kopen en te betalen voor hun overtocht, maakt ze in feite tot slaaf. En in de aflevering over seksslavinnen herkennen we al vroeg in het programma de stadsgezichten van Amsterdam.

Zeven afleveringen van half uur, zeven vormen van slavernij. De playlist op YouTube wordt afgesloten met een debat en draagt de titel 'Seizoen 1.' Blijkbaar weet Al-Jazeera nog genoeg soorten slavernij om er straks een tweede serie aan vast te knopen. (03:42:03)

http://www.youtube.com/watch?v=rmMhDRJt0ek
http://www.youtube.com/watch?v=xVo2TabkW8I
http://www.youtube.com/watch?v=arSEALgiOr4
http://www.youtube.com/watch?v=rqXAkE-54NU
http://www.youtube.com/watch?v=IbAr368CKGg
http://www.youtube.com/watch?v=dfbdqVv9tiE
http://www.youtube.com/watch?v=t8CASmDNo_s		BEELD 4:54
http://www.youtube.com/watch?v=tz7R4qSdJB0


Animatie: Hier is hij toen weggevaren

Schitterende animatie van Nederlander Michaël Dudok de Wit laat je het verdriet voelen van meisje dat haar vader zag wegvaren - om nooit meer terug te komen. Terwijl ze opgroeit en oud wordt bezoekt ze steeds weer de plek waar ze hem nakeek. De eerste jaren staat zijn fiets er nog, maar die verdwijnt ook. (9:23)

http://www.youtube.com/watch?v=HQfOFVMth5Q		BEELD 1:15


Muziek: Valentina speelt het onspeelbare

Volgens pianiste Valentina Lisitsa is Rondo Fantastique "El Contrabandista" van Liszt het meest onspeelbare stuk muziek dat er bestaat. Voor sommige passages, schrijft ze, maakt het niet uit hoeveel je oefent, het blijft een gok. Close-ups van haar handen en een hoog shot accentueren Lisitsa's snelheid. (11:21)

http://www.youtube.com/watch?v=2X_hOY6tEvM		BEELD 0:13


Humor: Bezopen versus stoned

Presentator Dan Levy laat in Drunks vs. Highs een dronkelap en een wietroker tegen elkaar uitkomen in een reeks tests waarin het aankomt op snelheid, coördinatie en reactievermogen. De heren hebben 'm echt flink geraakt óf ze kunnen prima acteren. Wat het ook is, ze moeten er zelf erg om lachen. (3:33)


http://vimeo.com/7720029		BEELD 2:01

