
HAIRTRENDS

Haartrends is een vast onderdeel in het programma Style op RTL 5.

In dit programma-onderdeel gaat de presentatrice op zoek naar de meest trendy en 
hippe kapsels van dit moment. Ook zoekt ze de beste tips en trucs, om van een
kapsel een eyecatcher te maken. Ze zoekt de mooiste, leukste, hipste en meest 
onderscheidende salons uit, om daar de tophairstylist te vragen wat de kijker moet 
doen om er helemaal volgens de laatste trend uit te zien. Deze trends worden
gevisualiseerd aan de hand van een model. 

Er worden altijd mooie, onderscheidende salons uitgezocht die zich onderscheiden in 
een trendgevoelig aanbod en inspirerende ideeën. Daarbij wordt uiteraard gelet op 
de laatste trends op het gebied van haarmode, maar ook op de aanwezigheid van de 
expertise, de aankleding van de salon en het advies.

Het programma draait om style en trends, waarbij de hairstylist wordt geprofileerd 
als trendexpert. De presentatrice zal op speelse en dynamische wijze in gesprek 
gaan om een duidelijk beeld te krijgen van de ‘do’s & dont’s’. Het visuele aspect wordt 
ondersteund door het stylen van het model.

Het televisie item heeft een lengte van 3 minuten. De opnamen van het item vinden 
plaats in de salon, waarbij de presentatrice in gesprek gaat met hairstylist. Daarbij 
wordt de naam in de titelbalk vermeld. Het item bevat een globale omschrijving 
in woord en beeld van de trends en toepassingen. De hairstylist geeft een korte 
toelichting en vertelt iets over de naar zijn of haar mening belangrijke trends en 
specifieke kenmerken van de huidige hairtrends. Dit gebeurt aan de hand van een 
zelf te kiezen model. De naam van de salon wordt vermeld op de aftiteling. Een
redactioneel verhaal over de salon, de hairstylist en diens zienswijze wordt
geplaatst op de website. 

Kosten van deelname aan ‘Head Affair’ bedragen € 5950,-- exclusief BTW. 

Style wordt uitgezonden op zondag van 16:35 tot 17:05 uur op RTL5.
De herhaling is het daarop volgende weekend op zaterdag van 17:30 tot 18:00 uur op RTL8.
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