
Nikolaï Clavier wint BMIM New Talent Award:

“ We meden geen risico’s 
met Blauwe Maandag”
Nikolaï Clavier is geboren in Noorwegen en woont in 
Nederland. Hij studeerde in 2020 af als filmcomponist met 
onder andere de film Blauwe Maandag. Als componist met 
een klassieke achtergrond heeft hij de afgelopen jaren een 
repertoire opgebouwd van meer dan 150 composities en 
arrangementen, voor podia, films en commercials. Naast 
zijn actieve werk als filmcomponist is Clavier altviolist in 
het tweemaal bekroonde Arthema String Quartet. Nikolaï 
won recentelijk de New Talent Award tijdens de Buma 
Music in Media Awards voor de muziek die hij schreef  
voorBlauwe Maandag.

Gefeliciteerd! Hoe voelt het om 
een ‘nieuw talent’ te zijn?
“Het was echt een verrassing. 
Naast de mooie trofee die ik 
heb gekregen, een geweldig 
beeldje van Beethoven met 
koptelefoon op, betekent de 
prijs erkenning. Ook voor het 
hele filmteam, de regisseur en 
de editor. Ze hebben allemaal 
heel hard gewerkt aan Blauwe 
Maandag.”

heb geleerd door te doen. Het is echt een vuur-
doop. Angstaanjagend maar heel stimulerend.”

Hoe verliep de samenwerking tussen jou en 
regisseur Gregory Samson?
“Ik heb veel respect voor Gregory. Hij heeft een 
visionaire geest en is heel muzikaal. Wat ik zo aan 
hem waardeer, is dat hij niet bang is om risico’s te 
nemen en dat is in veel opzichten wat we met 
deze film en score hebben nagestreefd. Het feit 
dat de muziek zo opera-achtig is, was bijvoor-
beeld een groot risico, vooral in een decennium 
waarin minimalisme de norm is. Maar we zijn 
ervoor gegaan, omdat we wilden dat deze over-
weldigende muzikale ervaring de intense emoties 

van het hoofdpersonage (Egbert Jan Weeber, red) 
zou weerspiegelen.”

Concertgebouw
“Gregory had het wilde idee om de muziek op te 
nemen in het Concertgebouw. Ik verklaarde hem 
voor gek. Maar hij had daar een mooie Neder-
landse uitdrukking voor: ‘Nee heb je, ja kun je krij-
gen.’ Daar zat wat in. We kregen twee dagen 
voordat de opnamen startten groen licht. We 
moesten dus in korte tijd alles regelen, maar om 
die strijkinstrumenten te horen met de akoestiek 
van het Concertgebouw, was geweldig.”

in de filmwereld. Of je succes 
hebt, hangt af van geluk en je 
‘netwerkvaardigheid’. Het win-
nen van de prijs betekent een 
enorme boost voor mijn zelfver-
trouwen. Maar het is niet alleen 
een groot compliment en 
erkenning om die aandacht te 
krijgen. De award vestigt ook 
mijn naam en hopelijk zorgt hij 
voor een aantal mooie nieuwe 
samenwerkingen.”

Angstaanjagend
“Ik ben in de zomer van 2020 
afgestudeerd aan het conserva-
torium van Amsterdam en de 
Filmacademie, dat is één mas-
ter waarin die opleidingen 
samenkomen. Je studeert 
onder het conservatorium en 
met filmmakers. Dat is een van 
de grote pluspunten van dit 
programma. Veel filmstudies in 
Europa richten zich vooral op de 
muzikale inhoud. In Amsterdam 
leer je ook veel over film en ik 

Eve’s Wake. Het is heel interessant om muziek  
te maken voor een videogame. Ik ben zelf nooit 
een gamer geweest, maar ik denk dat het een 
grote pre is voor een componist om ook game-
muziek te kunnen maken. Al mijn collega’s  
worstelen met financiering. Vorig jaar had de 
videogame-industrie een omzet die drie keer  
groter was dan de filmindustrie. Door de Covid-
pandemie zijn er nu minder projecten en is er 
meer competitie in de filmindustrie, maar de  
spelindustrie blijft groeien.”

Symbiose
“Er is een symbiotische relatie tussen mijn werk 
als filmcomponist en binnen het string kwartet: 
het kwartet speelt namelijk meestal ook mee in 
mijn filmmuziek. En andersom ook: we hebben 
net financiering gekregen van het Fonds Podium-
kunsten om op tournee te gaan langs basisscho-
len door heel Nederland. Samen met een acteur 
gaan we voor kinderen optreden met filmmuziek, 
maar dan op een toegankelijke manier. We willen 
daarmee een brug slaan tussen klassieke en 
populaire muziek en zijn erop uit om kinderen 
een magische ervaring te geven.”

Nikolaï Clavier: “De award vestigt ook mijn 
naam en hopelijk zorgt hij voor een aantal 
mooie nieuwe samenwerkingen.”

“Het winnen 
van de prijs 

betekent een 
enorme boost 

voor mijn  
zelfvertrouwen”

“Het is, ook voor mijn collega’s, 
na het afstuderen heel moeilijk 
om een carrière op te bouwen 

“Ik denk dat het een grote pre 
is voor een componist om ook 

gamemuziek te kunnen maken”

Wat wordt je volgende project?
“Op dit moment werk ik aan twee projecten. Aan 
een korte documentaire over community building 
met May Taherzadeh. En aan een videogame, At 

V-HOUSE MET  
AMERIKAANSE  
GLAMOUR
Met de lancering van V-House: Inside the Mansion hengelt 
Videoland nieuwe jonge abonnees binnen. Matthias  
Scholten van de Format Creation Group kwam met 
het idee en vond in NewBe de gespecialiseerde  
producent om dit concept te realiseren. In de realityserie 
worden acht jongvolwassen TikTok-creators in een  
luxe mansion geplaatst waar ze met elkaar een succesvol 
TikTok account moeten opbouwen. En dat is gelukt,  
want met ruim 35 miljoen videoweergaven en 200.000 
volgers van het V-House-account, scoort het behoorlijk 
goed. We spraken met creative producer Maurits  
Spijkerman.
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Waarom is deze eerste  
realityserie voor een jonge 
doelgroep anders?
“Dit tienerprogramma richt zich 
echt op de groep van dertien 
tot en met 25 jaar. En het is niet 
te vergelijken met programma’s 
als Temptation Island of Ex On 
The Beach. Het is veel positie-
ver, geen voorgekookte situa-
ties, maar pure reality. Daarbij 
werkten we met TikTokkers die 
als creators aan de slag gingen 
en - nog steeds - het TikTok-
account beheren. Wij zijn de tv-
makers om de creators heen. 
We gingen met het account al 
live, terwijl we nog niet hadden 
gecommuniceerd hiervan een 
realityserie te maken. Dat werd 
online vakkundig uit beeld 
gehouden om daarna uiteraard 
de ‘followers’ te teasen voor de 
Videoland-serie.”

Wat maakt het concept  
vernieuwend?
“We hebben acht succesvolle 
TikTok-creators zeventien dagen 
opgesloten in een luxe mansion. 
Zo’n ‘House’ is niet nieuw in de 
wereld, maar wel dat er een for-
mat van wordt gemaakt, zeker 
in Nederland. Het interessante 
is dat sociale mediamakers 
online miljoenen volgers 

hebben en samen weer op nul 
beginnen. De stijl en luxe van 
het ‘TikTok-house’ is erg belang-
rijk, het was nog een flinke uit-
daging om een passend huis te 
vinden in Nederland...”

Maar... jullie hebben toch  
een geschikte ‘mansion’ 
gevonden?
“Ja, godzijdank. Het moet  
Amerikaanse glamour hebben 
en uiteindelijk hebben we een 
spiksplinternieuw huis van 
Amerikanen gevonden die  
binnenkort pas naar Nederland 
komen. De woning heeft een 
typisch Amerikaanse opzet met 
de keuken als centraal punt in 
het huis. Waar het huis staat, 
vertel ik liever niet, want er 
staan soms al hordes tieners 
voor de deur!”

Waar ben jij verantwoordelijk 
voor?
“Samen met Matthias heb ik het 
format ontwikkeld en ik ben nu 
volledig betrokken tot en met 
de eindmontage. Ik heb mij in 
het begin op grote lijnen 
bemoeid met de structuur, 
vorm en line-up. Uiteraard ook 
met details als het logo, de kle-
ding en zelfs de ‘V’ van piep-
schuim.”

Had je nog tegenvallers?
“Het meest stressvolle moment was dat we  
werden verwijderd van TikTok. We werden veel 
gerapporteerd omdat we de coronaregels 
negeerden, maar we hielden ons uiteraard keurig 
aan het AV-protocol. Iedereen was getest. Dat 
konden we alleen nog niet melden, omdat het 
voor de followers op dat moment geheim was  
dat we televisie aan het maken waren.”

Hoe zijn jullie bij deze creators gekomen?
“We hadden een soort boyband model gebaseerd 
op K-pop, zoals een ‘cute’ creator, iemand die 
‘alternative’ was en bijvoorbeeld de Hilversumse 
Demi van Dijk paste bij ‘comedy’. De creators  
kregen challenges die pasten bij de verschillende 
karakters en er kwamen bekende gasten als 
Stefano Keizers en Soy Kroon naar de mansion 
met opdrachten.”

Krijgen jullie veel terug van de kijkers?
“Ja! Op ons account krijgen we onwijs veel  
reacties. Er zijn honderden fanaccounts en  
de creators worden herkend op straat.  
De meest gestelde vraag is ‘Waar kun je dit 
bekijken als je geen Videoland hebt?’ en dat  
is voor RTL natuurlijk interessant, want ze  
moeten daarvoor toch echt een account 
hebben.”

Tot slot, is er interesse vanuit het buitenland  
en komt er een Nederlands vervolg?
“We hopen uiteraard op een Nederlands vervolg 
op Videoland en ik vind het zelf heel erg passen  
in Duitsland en in de UK. Ik hoop dat we het 
overal zullen uitrollen waar TikTok heel groot is!”

Maurits Spijkerman, creative producer, is sinds drie jaar werkzaam 
bij NewBe en daar verantwoordelijk voor de Kids & Young Adult 
content. Na veel fictie zoals De Nog Grotere Slijmfilm, Herres (NPO 
3, Powned) en MISFIT The Series (Netflix) is V-House voor hem de 
eerste grote non-fictie titel.

Marvin Jansen 
van der Sligte 

“ Bij het Junior Songfestival in  
2007 dacht ik al: dat wil ik ook!”

Marvin Jansen van der Sligte was een van 
die gepassioneerde cameramensen bij die 
drie unieke spektakelshows in Ahoy: het 
Eurovisie Songfestival. Met een brede lach 
vertelt hij over zijn weg naar de finale in 
Rotterdam.

Al in de eerste klas op de middelbare school wist 
Marvin Jansen van der Sligte het gewoon: hij wilde 
cameraman worden. Hij volgde dan ook zijn AV-
opleiding bij ROC FriesePoort, liep een camerastage 
bij United en richtte zijn pijlen op een baan bij dat-
zelfde bedrijf. Inmiddels heeft Marvin als camera-
man een bak aan ervaring opgedaan bij grote 
sportregistarties en entertainmentprogramma’s. 
“Het begon met voetbalwedstrijden waar we met 
een team de tijd kregen om te leren. Dan gingen 
we bijvoorbeeld twee dagen aan het werk en keken 
we daarna op kantoor met zijn allen onze beelden 
terug om ervan te leren. Ervaren cameramensen als 
Frits Schrijvers, Alex van Knippenberg en Peter Bak-
ker leerden mij de kneepjes van het vak.”

Mooie shots
Op 23-jarige leeftijd kijkt Marvin al met plezier terug 
op mooie klussen, zoals het EK Atletiek en Holland’s 
Got Talent. “Ook het Musical Awards Gala vind ik 
altijd leuk om te doen, met allemaal opgedofte 
mensen en veel spektakel.” En recent dan het Euro-
visie Songfestival, een prestigeproject van NPO, 
NOS en AVROTROS. In 2020 zou Marvin ook al van 

de partij zijn, maar achter een 
andere camera achterin de zaal. 
Dit jaar kreeg hij een betere posi-
tie en ging een jongensdroom in 
vervulling. “In 2007 was ik samen 
met mijn vader bij het Junior 
Songfestival en toen dacht ik al: 
dat wil ik ook! Hier wil ik bij zijn! 
Het is zo’n grote productie met 
een hoog entertainmentgehalte. 
Dat het nu zoveel jaar later is 
gelukt, is overweldigend. Ik had 
een fantastische plek vooraan 
het podium en kon veel mooie 
shots maken.”

Spot on
Met een crew van zowel NEP als 
United zat Marvin in een Corona-
bubbel in een Rotterdams hotel. 
Met slechts tweeënhalve dag vrij 
tussendoor om familie op te zoe-
ken, waren ze ruim drie weken 
volop aan het werk in Ahoy. “Voor 
mij was het de eerste keer dat ik 
met CuePilot werkte. Een ideaal, 
geautomatiseerd regiesysteem 
waarin ik precies per nummer 
wist welk shot ik moest maken. ’s 
Avonds in het hotel kon ik de 
repetities in de app terugkijken 
en mij zo extra goed voorberei-
den op de liveshows. Ondanks al 

die voorbereidingen voelde ik 
voor de grote finale wel weer 
extra spanning; het moet toch 
‘spot on’ zijn.” Elke show werd tot 
in detail gerepeteerd, sommige 
landen hadden zeer specifieke 
wensen. “Het ene land kon op de 
centimeter vragen om iets closer 
te gaan of toch een tikkie wijder. 
Dat noteerde ik zorgvuldig. Het 
Finse optreden van ‘Blind Chan-
nel’ was vet, lekker uptempo en 
daar mocht ik veel shots maken!”

De Spelen
Amper bijgekomen van die 
megaklus voor een wereldwijd 
publiek blikt Marvin met plezier 
vooruit naar komende zomer. “Ik 
mag aan de slag bij hockeywed-
strijden van de Olympische Spe-
len in Tokio, daar kijk ik erg naar 
uit. Naast het Songfestival op 
entertainment gebied staan de 
Spelen qua sport hoog op mijn 
lijstje. Ik voel mij wel vereerd dat 
ik deze klussen al op 23-jarige 
leeftijd mag afvinken.” Lachend: 
“Na deze zomer ga ik weer 
nieuwe doelen stellen, maar ik 
blijf gewoon een Friese jongen 
met beide benen op de grond 
hoor.”
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