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Muziek: Cee Lo Green live bij Daryl Hall

Een ster uit de jaren '80 vindt zichzelf opnieuw uit in het internettijdperk. Dat is het verhaal van Live From Daryl's House, een muzieksite van Daryl Hall. Hall vierde dertig jaar geleden triomfen samen met John Oates. Als Hall & Oates hadden ze bijvoorbeeld de hit Maneater.

In Live From Daryl's House ontvangt Daryl Hall iedere vijftiende van de maand in zijn riante boerderij een collega-muzikant, met wie hij een uur optreedt. De concerten komen live op livefromdarylshouse.com en blijven daar te zien. Momenteel kun je kiezen uit maar liefst 52 optredens. Soms met andere veteranen, zoals Todd Rundgren, Smokey Robinson, José Feliciano, de gospelzangers Blind Boys of Alabama of de reggaegroep Toots & the Maytals. Maar net zo makkelijk nodigt Hall gloeiend hete jonge muzikanten uit. Vorige maand de blanke soulzanger Allen Stone (hier behandeld op 7/12) en afgelopen donderdag Cee Lo Green (Crazy en Fuck You).

Alles kan in die boerderij: het repertoire van de gast wordt gespeeld, nummers van Hall in de stijl van de gast of andere grote hits. Het speelplezier spat ervan af bij Hall en zijn gasten. Het succes is zo groot dat het inmiddels een tv-programma is geworden op verschillende Amerikaanse netwerken. Op de site staat, naast de links waar je meteen kunt kijken, ook een lijst zenders waar je op een uitzending kunt gaan zitten wachten. (52:44)

http://www.livefromdarylshouse.com/currentep.html?ep_id=67	
BEELD Bright Lights Bigger City 0:46


Humor: Mijn gestoorde vriendin

In Psycho Girlfriend hebben Seth en Brandy constant ruzie over onbenulligheden. Knap hoe al drie seizoenen lang elke twist zomaar ontstaat en eindeloos doorettert. Actrice Lindsey Reckis draagt de succesvolle serie als all American girl bij wie alle emoties nep zijn behalve achterdocht en jaloezie. (13:54)

http://www.youtube.com/watch?v=P6T8i8a8irg		BEELD 1:45
http://www.youtube.com/watch?v=JMoGj9QtZts
http://www.youtube.com/watch?v=VqNTdcO_myU
http://www.youtube.com/watch?v=VaWFM3VyfJ0


Lezing: De iPod van 8 miljard

Als de schadebedragen uit het Amerikaanse auteursrecht kloppen, is Rob Reids welgevulde iPod acht miljard waard. Als de cijfers over banenverlies door piraterij kloppen, heeft de muziekindustrie nu een negatief aantal banen. Schrijver Rob Reid over de edele rekenkunst van de copyright math. (5:12)

http://www.youtube.com/watch?v=GZadCj8O1-0		BEELD 3:22


Archief: Picasso's Guernica in 3D

Je kunt het heiligschennis vinden of een schoolvoorbeeld van een creatieve remix uit het digitale tijdperk. We zien Guernica, het meesterwerk van Picasso. Als de camera inzoomt blijken de verminkte mensen en dieren niet plat, maar driedimensionaal. Knap gemaakt door Lena Gieseke, ex van Tim Burton. (2:55)

http://www.youtube.com/watch?v=eKVCov-XFXw  		BEELD 1:46

