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Drama: Alfabet van de dood

Een jongetje wacht angstig op de tandenfee. Een assistent van Magere Hein raakt in gewetensnood. Vrienden organiseren een lugubere surprise party voor een jarige vrouw.

Het zijn de gegevens voor drie van de 171 korte films op de site 26th.theabcsofdeath.com.
Deze webstek lijkt een grafmonument voor een filmproject. 26 keer heeft hier een wedstrijd plaatsgevonden. Regisseurs moesten een film maken over de dood op grond van één letter van het alfabet. De 26 winnaars mochten bijdragen aan de lange film ABCs of Death - een soort aap-noot-mies van de dood.

Om een of andere reden was de T de laatste letter waarom vorig jaar werd gestreden. Van deze laatste competitie staan alle 171 inzendingen nog online. Thema's zijn bijvoorbeeld Table, Tomato, Time en Turbo. De winnaar is op VideoVolt trouwens al eens vertoond: de meesterlijke klei-animatie T is for Toilet (20/9)

VideoVolt biedt u als slotakkoord zeven top-tien-T-films van zo'n vijf minuten elk. Verrassende wendingen, grappige en minder grappige onthoofdingen, prima dialogen, uitstekende acteurs, doeltreffende montages en ongelooflijk veel bloed.

Wat is er geworden van die film, ABCs of Death? Hij is er nog niet maar er zijn wel 26 regisseurs uitverkoren. Er is zelfs een trailer - die bieden we u ook aan. De uiteindelijke film moet u zelf in de gaten houden. Die verschijnt voor ons in het hiernamaals. (35:23)

http://vimeo.com/29795380 
http://www.youtube.com/watch?&v=oXXV-5SmnmM
http://www.youtube.com/watch?&v=vhda_zXE13k	
http://vimeo.com/29708818	
http://vimeo.com/29852932					BEELD 3:32
http://www.youtube.com/watch?&v=8R5w7TTDNV8	
http://vimeo.com/29866765	
http://www.youtube.com/watch?v=Yq0NKDex30U	


Animatie: De godvergeten pterodactylus

Satirisch liedje The Motherfucking Pterodactyl van animator The Oatmeal en zangeres Sarah Donner ontspoort al bij de eerste regel tekst. Zit vol uitdagende woede: mooie elementen als lieve baby's, glimwormen en feestdagen worden besmeurd met poep, pies en krachttermen. Remember his song. (2:56)

http://www.youtube.com/watch?v=aHpDPuh8A2Q		BEELD 0:49


Interview: De kletskoekdetector

Michael Schermer van Skeptic Magazine presenteert zijn 'baloney detection kit.' Vergaande claims kunnen worden getest met tien vragen. Bijvoorbeeld: hoe betrouwbaar is de bron? Is de bewering geverifieerd? "Je geest moet openstaan voor nieuwe ideeën maar niet zo open dat je hersens eruit vallen." (14:41)

http://www.youtube.com/watch?v=eUB4j0n2UDU		BEELD 0:39


Zomaar: Sterven in schoonheid

Australische technomacho besluit zijn plasma-tv ter dood te brengen door er een spanning van een paar duizend volt op te zetten met een transformator uit een magnetronoven. Het resultaat is een spetterende lichtshow van bijna een kwartier. Op de achtergrond is de maker erg tevreden over zichzelf. (14:56)

http://www.youtube.com/watch?&v=ZZTIY-YIBZA	BEELD 5:27




