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Humor: Wing Girls contra geile Joe

Ook zo genoeg van al die BN-ers die voortdurend in elkaars programma's opduiken? YouTube-sterren doen het ook. Kassem G bij horrorregisseur Denise. Zangers Danny Fong en Trudbol in elkaars liedjes. Violiste Lindsey Stirling bij a capella-zanger Jake Bruene. Mystery Guitar Man en vuurgevechtenspecialist Freddie W. samen in een panel. En nu maakt seksueel gefrustreerde verslaggever Joe (een soort Rutger maar dan kinderachtiger) een interview met de Wing Girls, de komische dating-adviseuses.

De video, verschenen op Joe's kanaal Badge of Shame, heet Joe vs. the Wing Girls en heeft inderdaad trekken van een krachtmeting. Het begint al met Joes inleiding: "De Wing Girls geven mannen dating-advies en een reden om te masturberen." Tijdens het interview meent Jet, een van de Girls, dat Joe niet luistert. "Ik kijk alleen naar je tieten," geeft hij grif toe. Als Star, de andere Girl, voorstelt om op een date eerst naar de film te gaan en dan pas uit eten, oppert hij The Human Centipede, een van de smerigste films ooit. 

Waarna Joe nog veel meer gênante dingen doet en zegt en de Wing Girls zich beperken tot gegeneerd lachen en verstandig reageren, zoals: "Waarom ga je niet gewoon met iemand uit?" Totdat ze zich afvragen zijn okselzweet ruikt. Dat is het eerste en enige moment dat iemand in deze video van zijn eigen rol en formule afwijkt. (5:40)

http://www.youtube.com/watch?v=mqMDISpz1CQ 		BEELD 5:00


Reportage: Op jacht naar Kony

Verslaggever van Australische tv vergezelt een Oegandese patrouille, op grondgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Reportage uit 2010 laat zien dat lang niet alle media Kony links lieten liggen en ook dat je hem niet zomaar vangt. Dagenlang volgen ze het verse spoor maar ze vinden hem niet. (17:38)

http://www.youtube.com/watch?v=jlqeILgl6OI		BEELD 7:23


Drama: Pas jij vandaag op Oma?

Moeder en dochter hebben heel wat te stellen met dementerende Oma, die voortdurend in de war is, wegloopt en moeder tot wanhoop drijft. Maar misschien begrijpt de kleindochter Oma wel iets beter, want die geeft haar net genoeg ruimte. Wij, de buitenwacht, zien dan dat Oma heel andere drijfveren heeft. (7:07)

http://www.youtube.com/watch?v=rIc1RfFVhX8		BEELD 1:12


Documentaire: Parade van tattoo-artiesten

Eerder vertoonde Videovolt een reportage over tatoeagekunstenaar Grime (22 sep.). Er zijn intussen nog vier delen, met zijn collega's Dan Santoro, Freddy Corbin, Troy Denning en Mike Rubendall. Mooie portretten van stoere, eigenwijze creatievelingen. Henk Schiffmacher zijn ze helemaal vergeten. (02:35:00)

http://www.youtube.com/watch?v=MIhjH57bZ4s
http://www.youtube.com/watch?v=7BfwP-FdXJQ
http://www.youtube.com/watch?v=tVZ9AQcH3RA
http://www.youtube.com/watch?v=n2R85QepCj0

