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Reportage: Seks met elfen, seks met ezels

Morsige Colombiaanse mannen doen het met ezels, een aantrekkelijke IJslandse vrouw heeft elfen als sekspartner. Wonderlijke kost, geserveerd door Vbs.tv in de serie The Vice Guide to Sex, waarin wel meer vreemde natuurverschijnselen worden behandeld.

Hallgerdur Hallgrimsdóttir noemt zich de elf sex nerd van IJsland. Ze praat een reportage lang openhartig en in volle ernst over de seksuele prestaties van elfen, waar zij een rijke ervaring mee heeft. Ze komen bij je als je alleen bent in het uitgestrekte IJslandse landschap, het zijn geen dwergen maar juist lange, knappe… enfin, ze heeft er zelfs een boek over geschreven. Afmetingen van penissen en tongen, posities, alles komt ter sprake. Ze citeert bovendien uit een interview met een man die het heeft gedaan met een elfenvrouw.

Zeker zo openhartig maar meer laagbijdegronds zijn ze in Colombia, waar Vbs had vernomen dat ezels wel eens op een alternatieve wijze worden bereden. Maar wie gaat dat toegeven? Iedereen, zo blijkt. Veertienjarige jongens leggen in detail uit hoe ze het doen, moeders verklaren dat het zo gezond is en vaders halen herinneringen op aan hun eerste ezel. Het zou ook de afmetingen van de penis ten goede komen. Alsof dat niet genoeg is, schiet Vbs een ezelpornoscène met de eigen chauffeur. Deze wordt bekeken samen met een New-Yorkse sekstherapeute, die het verschil uitlegt tussen bestialiteit en zoöfilie. Enjoy. (19:23)

http://www.vice.com/the-vice-guide-to-sex/icelandic-elf-sex
http://www.vice.com/the-vice-guide-to-sex/asses-of-the-caribbean		BEELD 13:40


Reclame: Obama's wapenfeiten

The Road We've Traveled lijkt een documentaire, door historische beelden van Obama's campagne, flitsen van interviews met betrokkenen en nieuwsbeelden. Maar het is een campagnefilm, gedurfd door de lengte. Vakwerk van regisseur Davis Guggenheim van An Inconvenient Truth. (16:56)

http://www.youtube.com/watch?v=2POembdArVo		BEELD 1:01


Animatie: Het goud zit in deze code

Briljant vormgegeven animatiefilm vertelt het verhaal over een werkelijk bestaand document uit de 19e eeuw dat de locatie van een goudschat zou aangeven: de Thomas Beale Cipher. De film zelf bevat 16 verborgen boodschappen die de kijker mag oplossen. Twee daarvan 'vereisen de geest van een genie.' (10:16)

http://www.youtube.com/watch?v=sKMxtfMSPTM		BEELD 0:36


Satire: Moordpartij op kantoor

Stripverhaal met menselijke acteurs laat een kantoor zien waar iedereen iedereen naar het leven staat. De regie van de slachtpartij is in handen van mysterieuze telefoontjes uit de toekomst, die de betrokkenen kritiekloos gehoorzamen. Met Making of, uit de koker van de satirische site Collegehumor. (8:55)

http://vimeo.com/10595667		BEELD 2:11
http://vimeo.com/10010648

