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Het podium voor
de nieuwste
trends: Eurovisie
Songfestival
De haartrends volgens Antonio
Corral Calero van Moroccanoil

I

middels zijn we 1,5 jaar verder en zijn de grote events waar de haartrends voor aankomend jaar te zien waren
allemaal niet doorgegaan. Dit maakt het Eurovisie Songfestival niet alleen het grootste Nederlandse event dit
jaar, maar ook hét event waar we eindelijk de haartrends voor dit jaar spotten! Ik ging in gesprek met Antonio
Corral Calero, de creative artist die we allemaal kennen als Global Creative Executive van Moroccanoil. Wat
zijn volgens hem de trends dit jaar en wat betekent haar voor hem?

“Ik ben zo blij dat we dit jaar weer het Eurovisie
Songfestival kunnen meemaken. De sfeer is zo goed en
de energie is hoog! Ons hele team is zo blij dat we weer
haar kunnen aanraken.” vertelt Antonio enthousiast
als ik vraag hoe het is om hier te zijn. “Ik heb al vele
plekken mogen zien en events mogen draaien de afgelopen jaren en Eurovisie Songfestival is zoals New York
Fashion week on steroids! Het is geweldig! Bij New
York Fashion Week ben je ontzettend druk, gestressed
en enthousiast maar dat voor 5 tot 6 uur tot aan de
show van twee minuten. Bij het Eurovisie Songfestival
hebben we een hele week om de artiesten te leren kennen. Wij leren hen als persoon kennen, wat hun stijl is
en natuurlijk wat zij gaan dragen tijdens de shows. De
excitement van Eurovisie duurt zoveel langer dan New
York Fashion Week, dat het echt flink bijbenen is!”

Show Us Your Style Competition
Voordat het Moroccanoil team samen met Antonio
naar Rotterdam kwam voor het Songfestival deden
ze de ‘Show us your Style’ wedstrijd. Daaruit kwamen

76

“Eurovisie Songfestival
is as New York Fashion
Week on steroids!”
maar liefst drie winnaars die allemaal naar Rotterdam
kwamen om onderdeel te zijn van het team. Hun prijs
was om het Songfestival zelf te mogen ervaren en de
kandidaten van prachtig haar te voorzien! Antonio
kijkt er met een glimlach op terug: “Dit was ontzettend
leuk om te doen, omdat we zoveel leuke inzendingen
kregen en het zo goed past bij de sfeer van Eurovisie.
We willen namelijk echt een team in de Moroccanoil
bubble hebben staan waar alle kandidaten zich goed bij
voelen. We kregen ook zoveel respons omdat Eurovisie
echt een trendsetting event aan het worden is, mensen
zien de trends bij Eurovisie en maken notities van wat
ze zien om in de salon toe te passen.” De deelnemers
moesten verschillende haarstijlen laten zien en ook een
introductievideo opnemen. “We vonden eigenlijk de
persoonlijkheid de allerbelangrijkste factor. Vanuit de
kapsels die ze hebben gecreëerd, konden we al zien wat
voor soort persoonlijkheid ze hebben. De introductie
van hen als persoon maakte dit beeld compleet. De
inzendingen waren zo leuk om te zien!”

“Bij Moroccanoil
proberen we te
triggeren wie jij
bent als persoon en
dit te laten zien in je
haar”
Be an original.
De slogan van Moroccanoil voor Eurovisie 2021 is
‘Be an original’. En niemand minder dan Antonio
draagt dit natuurlijk als geen ander uit. “Be an original
gaat erom dat we luisteren naar de persoon zelf. Het

gaat om de persoon die in de stoel zit en niet om het
kopiëren van wat nu trendy is en dan toe te passen op
de persoon in de stoel. Het dient altijd bij de persoon
te passen, omdat het kapsel echt ‘jij’ moet zijn. Bij
Moroccanoil betekent dit proberen te triggeren wie jij
bent als persoon en jouw bijzondere persoonlijkheid
en mooie aspecten op de beste manier neer te zitten in
plaats van dat je dingen gaat zien die je juist niet mooi
vindt aan jezelf.”
Haar reflecteert je persoonlijkheid
In het hele interview komt naar voren hoe sterk Antonio gelooft in dat je haar bij je persoonlijkheid moet
passen. Het laat een glimp zien van wie jij als mens
bent. Hoe goed hij mensen kan lezen aan de hand van
hun kapsel blijkt wel als hij mijn persoonlijkheid beschrijft aan de hand van mijn look. “Ik vind jouw updo
echt geweldig! Een van onze haarstylisten - Samantha
- deed gisteren een zelfde soort look. Jouw haarstyliste
heeft jouw kapsel zo goed gedaan, want ik kan een
glimp opvangen van de persoonlijkheid achter de dame
die nu tegenover mij zit. Je kapsel is heel verfijnd en
laat mij zien dat je heel veel kunt hebben en ook houdt
van variatie, maar dat je niet wil dat het too much
wordt. Je bent een zachtaardig en een bedachtzaam
type.” Ik kijk met open mond naar Antonio omdat hij
dit na een minuut met mij in de Moroccanoil bubble
al kan vertellen. Hij gaat verder: “Ik kan zelfs zien
aan hoe je highlights zijn gedaan dat je van natuurlijk
houdt en niet houdt van hele grote veranderingen. Je
bent niet bang om je gezicht te laten zien, maar door
de plukjes langs je gezicht laat je wel weer die verfijning zien. Haar kan een boel laten zien van iemands
persoonlijkheid en dat vind ik heel bijzonder!” Ik kan
alleen maar beamen wat Antonio net heeft gezegd. Het
is ongelooflijk hoe goed mijn MUAH deze look heeft
neergezet als je bedenkt dat Antonio alleen van deze
look al zoveel over mij als persoon kan vertellen.
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“Ik kan zelfs zien aan
je highlights dat je van
natuurlijk houdt en een
verfijnde persoonlijkheid
hebt.”
Antonio is het gezicht van Moroccanoil als haarprofessional en ook tijdens de Eurovisie Songfestivalweek
neemt hij verschillende video’s op. Zo zegt hij over de
interviews die hij deed met de kandidaten: “Het was
zo interessant om te merken hoeveel invloed haar kan
hebben. Ik had gisteren een interview met Montaigne
van Australië en de vraag die ik iedereen stelde was:
‘Welk gevoel geeft jouw haar je?’. Dit was een interessante vraag voor Montaigne want zij is helemaal kaal!
Zij gaf aan dat het haar een soort van kwetsbaarheid en
naaktheid gaf dat het alleen om haar als persoon ging
en dat maakt het zo krachtig. Ik vind dit heel interessant, omdat meestal mensen dit gevoel beschrijven
over dat hun haar hen dit juist geeft! Montaigne is
echt ongelofelijk en heeft ook niets anders nodig om
te stralen, het komt van binnenuit en dat maakt het zo
krachtig. Ik vind dit heel mooi om mij te realiseren!”

MANUELA WARNAR
MANUELA WARNAR
VAN XOXO MARKETING,
DE MARKETINGEXPERT
VOOR BEAUTY
ONDERNEMERS
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Terug in de tijd
Natuurlijk wil ik van Antonio ook weten welke haartrends hij voorziet voor de aankomende tijd. Tijdens
ons gesprek kwamen de trends curtain bangs en face
framing al voorbij, maar wat voorziet Antonio nog
meer? “Ik denk dat Barbara van Frankrijk een goed
voorbeeld is van een nieuwe trend. Zij doet me een
beetje denken aan de band The Doors uit de jaren ‘70.
Zij heeft ook een beetje die Coco Chanel vibe uit 1930
maar dan korter, omdat zij haar krullen echt omarmt
en ownt.” Antonio wrijft over zijn arm terwijl hij over
Barbara praat. “Wauw ik krijg er gewoon kippenvel als
ik over haar praat! Ik vind haar zo authentiek en echt
zichzelf. Ik deed een interview met haar en ze heeft een
hele mysterieuze blik zo achter die krullen. Prachtig!
Ik zie dit dan ook echt als een trend voor aankomende
tijd: trends van vroeger aanpassen en toepassen in de
huidige 21e eeuw. Dit zie je ook bij Italië - de rockband
die gewonnen heeft - dat zij die jaren ‘70 look toepassen in hun kapsels. Pony’s, shag, lange haren, heel erg
hippie maar wel toegepast op nu en erg trendy. Ik denk

“Barbara omarmt
haar eigen krullen
en daarmee haar
authenticiteit.
Geweldig!”
dat we dit veel meer terug gaan zien, maar de trends
dan wel wat verfijnder maken zodat het meer past in
deze tijd. We gaan tijden in van meer subtiliteit, dus
wel gekleurde haren maar dan natuurlijker en zonder
grote contrasten. Eigenlijk wat jij ook met je signon
look doet, je kunt proeven wat je persoonlijkheid is en
deze Brigitte Bardot vibe pas jij toe in de huidige tijd.
Ik denk dat we daar heel veel van gaan zien aankomend jaar!”
Een lucky charm voor Russische Manizha
Mocht je de grote finale van het Eurovisie Songfestival vorige maand niet gezien hebben, dan heb je echt
wat gemist! De kandidaten waren fantastisch en hun
haar, make-up en styling was geweldig gedaan. Al had
Manizha wel een streepje voor, want zij had wel een
heel bijzonder kapsel. “Je gaat nooit geloven wat er
gisteren gebeurde...” begint Antonio.”Ik deed het haar
van Manizha van Rusland. Zij had een waanzinnige
tulband in haar haar. Voor de repetities op maandag
ging er iets mis. Er zitten namelijk twee sjaals in haar
haar: een grote en kleine. Manizha kwam naar mij
toe dat er iets vreselijks was gebeurd, namelijk dat
ze de kleine sjaal was vergeten. Ze was bang dat het
niet zou blijven zitten, omdat het makkelijk over haar
haar heen glijdt. Dus wat deed ik?” Antonio begint te
lachen: “Ik rende naar de toiletten, deed mijn T-shirt
uit en knipte er een stuk uit. Eenmaal teruggekomen
vroeg ik of ik het stuk T-shirt in haar haar mocht doen

om ervoor te zorgen dat het zou blijven zitten. Zij zei:
‘Ben je gek? Dit wordt mijn lucky charm! Ik heb nog
nooit iemand ontmoet die zijn kleding uit doet om mij
te helpen!’. Dat was ontzettend grappig en leuk om
mee te maken. Zij heeft zo’n unieke persoonlijkheid en
stijl. Zij is echt een melting pot van nationaliteiten zo
met een Afrikaanse tulband maar dan van Russische
stoffen. Geweldig!” Na die gebeurtenis heeft Manizha
altijd het T-shirt van Antonio gedragen in haar haar
omdat ze geloofde dat het geluk bracht. Helaas heeft
het haar niet tot de winst gebracht, maar ze heeft wel
een geweldige show neergezet!
Volgens Antonio past elke haarstijl van alle kandidaten echt goed bij hen, het liedje en hun persoonlijkheid. Hiernaast zie je de haarstijlen van verschillende
kandidaten en zie je hoe hun kapsel hun persoonlijkheid reflecteert.

BEAUTYDISTRICT
NEDERLANDSE
DISTRIBUTEUR VAN
MOROCCANOIL, OLIGO
EN MYDENTITY
+31 - 85 - 489 63 33
info@beautydistrict.nl
www.beautydistrict.nl

Nog niet genoeg gehad van Antonio Corral
Calero?
**Scan deze QR code met de camera app op je telefoon
om het video interview te bekijken met Antonio Corral
Calero.**
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