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De Flirt Squad
De Flirt Squad is een komische dramaserie over de akward dating
avonturen van twee Single Ladies en hun hechte vriendschap. De
serie is Nederlands gesproken en speelt zich af in Rotterdam.

Praktische
informatie
Aantal afleveringen: 6
Duur afleveringen: 10 minuten.
Genre: Komisch Drama
Broadcaster: Open Rotterdam tv &
YouTube
Uitzenddatum: Q2 2018
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waarom de flirt squad?
2,7 MILJOEN VRIJGEZELLE NEDERLANDERS
Volgens het CBS zijn 2,7 miljoen
Nederlanders vrijgezel. Wie zijn deze
mensen? Wat is hun culturele achtergrond?
In hoeverre heeft dit effect op het vinden
van een partner?
Met De Flirt Squad zoomen we in op het
perspectief van twee succesvolle
hoogopgeleide vriendinnen van in de
dertig, met verschillende culturele
achtergronden. We maken kennis met
freelance copy writer Candace. Candace is
een witte westerse feminist en is van
mening dat de maatschappij vrouwen
beperkt in hun seksuele vrijheid.
Daarnaast leren we freelance
Gospelzangeres Lily-Ann kennen. Lily-Ann
is een zelfbewuste maar conservatieve
zwarte vrouw die zich laat leiden door haar
culturele achtergrond en geloof.

In De Flirt Squad volgen we de zoektocht
naar liefde van beide dames. Ondanks dat
ze totaal van elkaar verschillen, hebben ze
al jaren een hechte vriendschap en delen
ze een luxe appartement in hartje
Rotterdam. In de serie zien we hoe de
vriendschap wankel wordt.
De maatschappelijke discussies maken hen
meer dan ooit bewust van de raciale
verschillen. Iets dat nooit eerder een rol
speelde, dreigt hen nu uit elkaar de
drijven.
Met De Flirt Squad, spelen we in op een
universele behoefte van mensen: het
vinden van liefde. Daarnaast spelen wij in
op de huidige situatie in onze
maatschappij. De verharding van de
maatschappij en de felle discussies doen
de vraag rijzen of liefde vanzelfsprekend
cultuur en kleur overstijgend is. Met De
Flirt Squad trachten we te bewijzen van
wel, maar dit gaat niet zonder slag of stoot.
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omroep
OPEN ROTTERDAM TV & YOUTUBE
De serie wordt uitgezonden op YouTube en
TV via OPEN Rotterdam. OPEN Rotterdam
is co-financier van de serie en valt onder
de Publieke omroep. OPEN Rotterdam won
in 2017 de titel: lokale omroep van het jaar
en behoort tot de zeven beste lokale
omroepen van Nederland.
OPEN Rotterdam is landelijk op televisie te
zien via UPC/Ziggo kanaal 36 en
KPN/Telfort/XS4all kanaal 636. OPEN
Rotterdam zendt dagelijks een uur
programmering uit dat elk uur wordt
herhaald.

Dit zogeheten carrouselmodel zorgt voor
een betere concurrentiepositie binnen het
enorme tv-aanbod, dat de kijkers tot hun
beschikking hebben.
OPEN Rotterdam is een groeiende omroep
die haar naamsbekendheid binnen de stad
binnen twee jaar heeft verdubbeld. OPEN
Rotterdam werkt nauw samen met
radiostation FUNX en regionale omroep
RTV Rijnmond.
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bereik open rotterdam
OPEN Rotterdam werkt volgens de tv en digital first strategie en heeft een maandelijks online
bereik van 2 miljoen via de eigen digitale kanalen.

doelgroep de flirt squad
De Flirt Squad richt zich met name op de
vrouw, maar ook mannen die woonachtig
zijn in grootstedelijke gebieden. De
gemiddelde leeftijd van onze doelgroep is
tussen de 25 en 45 jaar.
De Flirt Squad-kijker komt overeen met de
groep Kosmopolieten uit het Mentalitymodel van Motivaction. Kosmopolieten
kenmerken zich door ambitie, zijn
carrièregericht, hebben behoefte aan
zelfontplooiing & het opdoen van nieuwe
ervaringen en zijn sociaal betrokken.

De leefstijl van de kosmopolieten is actief
en veelzijdig, met een brede interesse voor
kunst en cultuur.
Mensen binnen deze groep hebben een
uitgebreid netwerk van sociale contacten.
Het internet en de mobiele telefoon, zijn
onderdeel van de lifestyle van deze
doelgroep.
Ze bevinden zich dagelijks op social media,
zowel zakelijk als privé. Daarnaast volgen
zij het nieuws via hun mobiele telefoon, en
blijven zij via onlinepagina’s van glossy
magazines op de hoogte van de laatste
(mode)trends.
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Team

RASHEIDA
ADRIANUS

NADIA-JANE
BRISTOLL

MISCHULAIKAH
GRÜNE

DIRECTOR & PRODUCER

ACTRICE

ACTRICE

Rasheida Adrianus (37) is een
Rotterdamse Programmamaker en
regisseur. Zij produceerde in 2017
voor OPEN Rotterdam de YouTube
hit Ezki’s schoolleven, waarvan elke
aflevering trending was. De serie
bereikte in 8 weken 752.281.views
en liet het aantal abonnees op het
YouTube kanaal van OPEN
Rotterdam meer dan verdubbelen.
Daarnaast is Rasheida de geestelijk
moeder van de internationale
talkshow Girls ’N Cocktails die werd
uitgezonden in Amerika, Londen
en 24 Caribische eilanden.
Rasheida werd in 2017
geselecteerd voor VPRO Dorst waar
ze onder de vleugels van de
omroep haar serie Fresh Cuts en
Familie mocht ontwikkelen. Haar
nieuwe productie De Flirt Squad
zal vanaf Q2 2018 worden
uitgezonden.

Nadia-Jane Bristoll is actrice en
presentatrice. Ze presenteerde
samen met Mischulaikah de
internationale talkshow Girls ’N
Cocktails en o.a. het
televisieprogramma ‘Ik Zoek Een
Baan’ dat op RTL4 werd
uitgezonden. Als actrice speelt
ze onder meer bij het Haarlemse
theatergezelschap Bureau
Horizon en heeft ze o.a.
gastrollen gespeeld in Flikken
Maastricht en Celblolk H.
Daarnaast speelde Nadia-Jane
eerder in series die op OPEN
Rotterdam werden uitgezonden
zoals Ezki’s schoolleven.

Mischulaikah Grune is zowel
nationaal als internationaal (Sint
Maarten) een bekend gezicht. De
zangeres met een gouden keel en
sexy looks zit al jaren in het vak.
Daarnaast heeft ze de
internationale talkshow Girls ‘N
Cocktails gepresenteerd.
Mischulaikah is niet alleen creatief,
maar ook een succesvolle
zakenvrouw. Naast het bedrijf dat
ze samen met haar man runt, heeft
ze haar eigen stichting op Sint
Maarten. De flirt Squad wordt haar
debuut als actrice in een
Nederlandse televisieserie.
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branded content
Een goed verhaal vertellen zonder overduidelijk reclame. Een formule die werkt. In de Flirt
Squad zal ook gebruik gemaakt worden van Branded Content. Omdat OPEN Rotterdam binnen
het publieke bestel valt, zal de Mediawet worden nageleefd bij het toepassen van Branded
Content.

PRODUCT PLACEMENT
De acteurs van de Flirt Squad zullen uw product of dienst gebruiken binnen een scène die
aansluit bij uw merk. I.v.m. de Mediawet, zal het logo van uw product of dienst niet herkenbaar
in beeld komen. Ook mag de naam van uw product of dienst niet letterlijk genoemd worden.
De aflevering waarin u participeert zal gedurende de uitzenddag 23 keer herhaald worden.
Prijs €500,- per aflevering inclusief 23 herhalingen.

BILLBOARD
Na afloop van de aflevering zal een billboard in beeld verschijnen met daarop het logo van uw
merk, ondersteund met de tekst: ‘De Flirt Squad werd mede mogelijk gemaakt door’.
De aflevering waarin u participeert zal gedurende de uitzenddag 23 keer herhaald worden
Prijs €500,- per aflevering inclusief 23 herhalingen.

FESTIVAL
In het voorjaar zal de ‘Flirt Route’ worden georganiseerd. Een festival dat in het teken staat van
de flirt squad. Het is ook mogelijk om als sponsor te participeren in het Festival.
Prijs op aanvraag.

PARTICIPEREN?
Bent u geïnteresseerd in participatie in één of meerdere uitzendingen van de Flirt Squad? Of
heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de mail: sponsor@deflirtsquad.nl of
telefonisch: (06) 26 28 05 20
Kijk gerust ook nog op onze website: www.deflirtsquad.nl
Hartelijke groeten
Team de Flirt Squad
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partners
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