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Animatie: Van de diepzee tot aliens

Waarom krijgen we geen contact met buitenaardse beschavingen? Wat maakt dat video's 'viraal gaan'? Wat merk je in de grote stad van evolutie? Zomaar drie vragen die worden beantwoord door een enthousiaste spreker, geïllustreerd door inventieve, geestige animatiebeelden. Dat gebeurt op het nieuwe kanaal van de organisatie achter de beroemde TED-lezingen, TedEducation of Ted-Ed genaamd.

Het is de bedoeling dat bezoekers tips geven over verhalen, lessen of sprekers waar je wat van opsteekt. Die worden dan opgenomen (tenzij er een opname bestaat; soms zijn het recente TED-lezingen) en geïllustreerd door een animator - ook hiervoor kun je de organisatie tips aan de hand doen.

Het kanaal bestaat nog geen twee weken en er staan intussen vijftien video's. Nu al zie je dat je ze in verschillende combinaties kunt gebruiken. Die over virale video's met die over pandemieën bijvoorbeeld. Die over buitenaardse wezens met die over de rijkdom van de oceanen. 'Onbeantwoordbare vragen' met 'Hoe simpele ideeën tot wetenschappelijke doorbraken leiden.' De beelden zijn altijd verrassend, al was het maar omdat ze niet bedacht zijn door degene die de tekst inspreekt.

Over een paar weken is dit een heerlijke speeltuin waar je uren kunt doorbrengen als je een brede belangstelling hebt, of als je leraar bent. Honderdduizenden bezoekers hebben dat zelfs al gedaan. Hulde aan TED voor dit mooie en nuttige idee. (51:04)

http://www.youtube.com/watch?v=I2apGYUX7Q0		
http://www.youtube.com/watch?v=PPN2BHydH3Y	
http://www.youtube.com/watch?v=ckGB5lHyzME		
http://www.youtube.com/watch?v=UG8YbNbdaco		BEELD 2:26
http://www.youtube.com/watch?v=Uqly8ERIkHM	
http://www.youtube.com/watch?v=7SWvDHvWXok	
http://www.youtube.com/watch?v=F8UFGu2M2gM	 


Drama: Wat doe ik met dat rotlijk?

Dure auto op een landweggetje 's morgens vroeg, vrouw in shock achter het stuur. De engelenvleugeltjes van het feest heeft ze nog om, de fles ligt naast haar. Een paar meter verderop ligt een bewegingloos lichaam. Wat moet ze beginnen? Gelukkig valt met het lijk best te praten. (13:57)

http://vimeo.com/35144177		BEELD 1:49


Mode: De American Dream in kleding

Mannenmodeserie Put This On werd hier op 13/9 genoemd toen ze begonnen te collecteren om een nieuw seizoen te kunnen maken. Dat is gelukt. Seizoen 2 deel 1 gaat nog vanuit New York over Ralph Laurens merk Polo. Hierna gaat de reeks de hort op, naar 'de grootste steden in mannenmode ter wereld.' (13:35)

http://vimeo.com/putthison/putthisonepisode8		BEELD 0:42


Speelfilm: Beledigen en bedreigen

Hier zijn nog een paar mooie supercuts: collages van filmfragmenten volgens een thema. Elf minuten vol bedreigingen. "Ik sla je zo hard op je bek dat je tanden kakt." En twintig minuten beledigingen: "Als ik een hond had met zo'n smoel zou ik z'n kont scheren en 'm leren achteruit te lopen." (32:01)

http://www.youtube.com/watch?v=bbIlLmCID5g		BEELD 1:53
http://www.youtube.com/watch?v=PSEYXWmEse8
http://www.youtube.com/watch?v=pHWEZ_IjcSk

