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Reportage: Sudan heeft een nieuw zuiden

Zuid-Sudan was de regio waar de zwarte, christelijke bevolking in burgeroorlog was met het islamitische noorden. Nu Zuid-Sudan onafhankelijk is, heeft ook het kleiner geworden Sudan een zuiden. En ook daar woedt een burgeroorlog tussen de zwarte bevolking en het noorden. Volgens de rebellen voert de Sudanese luchtmacht in het Nuba-gebergte dagelijks bombardementen uit op dorpen, waarvan de bewoners vluchten naar grotten in de bergen. Ook zou sprake zijn van ontvoeringen met verkrachting, mishandeling en moord.

Hier zijn drie reportages met hetzelfde verhaal. Een van de New York Times, een van Journeyman Pictures, bekend van vele uitstekende documentaires, en een van het activistische Enough Project. De laatste organisatie laat George Clooney invliegen.  Clooney stelt zich betrokken en empatisch op de hoogte in wat vooral een pr-film is. Enough waarschuwt voor een nieuw Darfur. De video van Journeyman is andere koek: confronterend ruw materiaal, met tijdcode en al en zelfs met de naam van het bedrijf dwars over het beeld gekalkt, om misbruik te voorkomen. Journeyman vlucht met dorpelingen de grotten in en we horen de inslagen van de bommen vlakbij. De tolk telt - een Antonov-bommenwerper heeft twaalf bommen aan boord.

Er zijn volop rebellen in militaire kledij in beeld. Dat zullen ook wel geen lieverdjes zijn. Des te harder is internationale aandacht nodig. In het nieuwe zuiden van Sudan herhaalt de geschiedenis zich. (25:27)

http://video.nytimes.com/video/2012/02/23/opinion/100000001379424/besieged-in-sudan-s-nuba-mountains.html
http://www.youtube.com/watch?v=p89OuPODBMM		BEELD 3:46
http://www.youtube.com/watch?v=reYeWlicVmI


Drama: Mad Men voor beginners

In Amerika is het vijfde seizoen begonnen van deze succesvolle serie - de eerste afleveringen staan al op Bittorrent. Voor wie de afgelopen vier jaar niet heeft opgelet, is hier een samenvatting van zeven minuten. Ook een supercut van Joan Holloway (Christina Hendricks) die mannen het nakijken geeft. (8:15)

http://www.slate.com/articles/video/slate_v/2012/03/mad_men_retold_in_7_minutes_video_.html
http://www.jest.com/video/157438/mad-men-supercut-the-best-of-joan-leaving-rooms
		BEELD 1:09


Archief: Psst… eilandje kopen?

Vijftig jaar oude tekenfilm over de verkoop van Manhattan door Indianen aan de Hollanders in 1626 (voor 60 gulden). In de voorstelling van de maker, Saul Bass, hebben de Indianen een aalgladde manager die een complete Broadway-voorstelling geeft met zang en dans om de koper over te halen.  (4:56)

http://www.youtube.com/watch?v=z_2biJELHhE		BEELD 4:00


Speelfilm: Tenacious D zoekt succes

'No copyright intended,' schrijft de sukkel die deze satirische musicalfilm van Tenacious D op YouTube heeft gezet. In The Pick of Destiny zoekt Jack Black het geluk in Californië. Hij papt aan met een smoezelige hippie en begint een carrière in de muziek. Opzettelijke B-filmallure, ijzersterke songs. (1:34:07)

http://www.youtube.com/watch?v=td32YOvsTxw		BEELD 2:43


