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Dans: Dansend dwars door New York

Een jong danseresje, type plain girl, breekt uit de sleur van haar stomme balletlessen en trekt dansend New York in. Daar vindt ze steeds weer andere mensen op straat aan wie ze haar kunsten kan tonen, aan wie ze wat kan leren en vàn wie ze wat kan leren. Het is een dansende rondleiding door de stad van wel vijf kwartier, begeleid door pittige hiphopmuziek. Je zou het kunnen zien als de langste videoclip ooit gemaakt.

Girl Walk All Day is een project van Girl Talk. Dat is geen band maar een pseudoniem van de Amerikaanse muzikant Gregg Gillis, die gespecialiseerd is in mashups en sampling. Dat laatste is goed te merken want het project is tevens een rondleiding door de geschiedenis van de popmuziek. Er zijn bijna 400 samples in gebruikt, van Paint It Black (1966) tot en met Single Ladies. Er valt ongelooflijk veel te beleven en te genieten, zowel in beeld als in de muziek.

Het is verder in verschillende opzichten een typisch internetproject. Het budget is bij elkaar gecollecteerd via Kickstarter - en was daar vijfmaal overtekend. De film is gratis te zien op internet, verdeeld in handzame fragmenten. De muziek (het eigenlijke album, of moet je het de soundtrack van de film noemen?) is gratis te downloaden als mp3-files voor in de iPod via illegal-art.net/allday. Hartverwarmend. (01:15:48)

http://vimeo.com/32824772			BEELD 6:40
http://vimeo.com/32845443	
http://vimeo.com/33155908	
http://vimeo.com/33165188	
http://vimeo.com/33548881	
http://vimeo.com/33560398	
http://vimeo.com/33807212	
http://vimeo.com/33818354	
http://vimeo.com/33833251	
http://vimeo.com/33835408	
http://vimeo.com/33851644
http://vimeo.com/33861362	


Animatie: Race tussen ruïnes

Verlaten en overwoekerde stad wordt magnifiek in beeld gebracht en dan vindt er ook nog een achtervolging plaats van een motorrijder door een vliegende schotel. De motor slalomt over een afgetakelde snelweg vol wrakken en geboomte. Het gaat in Ruin om het spektakel; een verhaal ontbreekt volledig. (8:29)

http://vimeo.com/38591304		BEELD 2:18


Reportage: Van boomstam tot lampekap

Houtbewerker Sören komt binnenzeulen met een massieve cylinder van pijnboomhout. Dan begint hij hout weg te snijden, tot er niets anders over is dan een flinterdunne, doorschijnende kap voor een schemerlamp. Fenomenaal vakmanschap. En alle afvalhout vindt óók een bestemming, verzekert Sören. (3:10)

http://www.youtube.com/watch?v=LgsDWb0orSQ		BEELD 1:58


Drama: Ik ben het reserveplan

Wie is deze held, met zijn wegwerp-dubbelganger? Wie is de vrouw die hij bevrijdt en dan in de kofferruimte van zijn auto achterlaat? Wie is de vrouw aan de telefoon, die blijkbaar zijn chef is? En wat is dat voor bende criminelen, die hij achteloos decimeert? Veelbelovend eerste deel van een nieuwe thrillerserie. (9:31)

http://www.youtube.com/watch?v=oBftzMxDtIg		BEELD 0:32

