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Voor	  de	  Stijn	  Helsen	  zomer-‐shoot	  trok	  Stijn	  naar	  Miami,	  waar	  een	  prachtige	  Van	  
Dutch	  speedboat	  het	  decor	  werd	  om	  zijn	  groep	  goed	  geklede	  modellen	  te	  
fotograferen.	  
Naast	  felgekleurde	  herenhemden	  in	  oranje	  en	  een	  retro	  badpak	  voor	  haar	  zijn	  er	  ook	  
tweedelige	  oceanblue	  maatpakken	  en	  is	  er	  nog	  steeds	  plaats	  voor	  smalle	  dassen	  
gedragen	  op	  gecentreerde	  hemden	  met	  korte	  mouwen	  (	  foto	  2	  tot	  6).	  
	  
	  
Herenblazers	  in	  grijs	  en	  zwart	  komen	  met	  grafische	  lijnen	  in	  zijn	  huiskleuren	  wit	  en	  
paars	  geweven,	  gedragen	  op	  slim	  fit	  jeans,	  waar	  het	  damesmodel	  kiest	  voor	  zomerse	  
tops	  op	  leather	  leggings	  (	  foto	  7	  tot	  16)	  
	  
	  
Uit	  Stijns	  freelance	  periode	  bij	  modeontwerper	  Valentino	  uit	  Rome	  komt	  zijn	  
voorliefde	  voor	  rood.	  	  
	  
Voor	  haar	  een	  organza	  kleedje	  met	  bustier	  en	  voor	  de	  herenmodellen	  een	  rode	  
blazer	  op	  dubbele	  sluiting	  of	  een	  typische	  SH	  krijtstreep	  pak	  met	  rode	  knopen.(foto	  
17	  tot	  20)	  
	  
	  
Op	  foto's	  22	  tot	  28	  en	  foto	  31	  kan	  men	  naast	  de	  turquoise	  city-‐kleding	  ook	  SH	  
swimwear	  vinden.	  Voor	  heren	  zijn	  de	  zwembroeken	  in	  Braziliaanse	  snit	  en	  in	  
grafische	  fluo-‐kleuren.	  Ook	  de	  Kelly	  beachbag	  komt	  in	  zomerse	  fluo	  prints	  en	  het	  
beige	  zadelleder.	  
Op	  foto	  29	  en	  30	  draagt	  zij	  een	  fluo-‐rose	  stretch	  kleedje	  en	  hij	  een	  twee	  rijen	  blazer	  
in	  zijde	  op	  shorts	  met	  bowtie.	  
	  
	  	  
NEW:	  De	  SH	  hemden	  collectie	  wordt	  sinds	  de	  zomer	  2015	  ook	  verdeeld	  in	  
multibrand	  winkels.	  
	  
Nota:	  Beste	  journalist(e),	  voor	  alle	  foto’s	  in	  hoge	  en	  lage	  resolutie	  en	  de	  perstekst	  
kan	  u	  terecht	  op	  onze	  pressroom	  :	  
press.stijnhelsen.com	  
www.stijnhelsen.com	  


