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1e – Tsja, ik verloor een weddingschap met een (toneel) actrice in
Londen en moet 5 podcasts maken. This is my #2 
Inhoud: humor, grappen, parodie, sketches, flauwekul
Duurtijd: We trachten steeds om 5’ episodes te maken maar zitten
met deze aflevering rond de 8 minuten. Toch kort & krachtig dus ;-)
Verspreiding: YouTube + podcast host; alle links op yespatrick.com
Inhoudsdetails

Duurtijd +/-

Introductie (wat gebrabbel)

1’43”

Goed nieuws rubriek (humor/sarcasme)

2’21”

De maaltijd sketch 1 (parodie/te gek!)

30”

De Minister sketch (ongelooflijk en o zo goed
gespeeld – surrealistisch, en toch…)
De maaltijd sketch 2 (parodie/te gek!)

1’26”

De Personeelsdienst sketch (maf!)

1’

New flash (humor/sarcasme – actualiteit)

1’09”

32”

2e Omdat ik dan toch bezig was heb ik maar gelijk een website
opgezet waar ik de podcasts (links) en allerlei randinformatie op
kwijt kan. En omdat ik dan toch bezig was heb ik er maar gelijk wat
humor aan toegevoegd, zoals de grappige foto van de dag,
humoristische videoclips, etc.
Achter de schermen
We hebben veel lol gehad tijdens het schrijven en het opnemen &
mixen. Het is niet makklijk om bij momenten niet in lachen uit te
barsten tijdens de opnamen. Maar we nemen deze Patcasts wel
ernstig uiteraard. Nou ja..
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