BOSNYTT – NORGES MEST PINLIG
SNOBBETE INTERIØRMAGASIN
Bosnytt er et friskt skudd på stammen av norske
interiørmagasiner, og byr på avslørende reportasjer om
hvordan mer eller mindre velbemidlede nordmenn – gjerne
kjendiser – lar seg lokke til å åpne lommeboka på vid vegg
for å dyrke sitt begjær etter å leve i vakre, moteriktige og
kostbare omgivelser.
Reportasjene er rikt illustrert, og vil gi våre lesere en grundig innsikt i hva
herligheten har kostet og hvilke planer intervjuobjektet har for neste oppussing.

Bosnytt skriver om innredningsideer på en
måte som skal gi leserne en uimotståelig
lyst til selv å sette seg i bunnløs gjeld
for å etterleve de stadig skiftende
interiørtrendene. Magasinet vil dessuten
nære noe mer enn interiørinteressen ved
å skape møter med mennesker gjennom
portretter og personlige tragedier.
Artiklene er vinklet slik at leserne
identifiserer seg med menneskene
de møter og oppfatter ideene de ser.
Magasinet er alltid tidlig ute med å
presentere nyheter innen design,
boligtrender og forbrukslån. Bosnytts
kontakt med stylister, synsere og private
utlånere bidrar til å opprettholde en
desperat leselyst. Bladets styrke ligger i
høy redaksjonell kvalitet både på strategisk
vinkling og overbevisende presentasjon.

I 2016 kommer Bosnytt med to store
temanummer, «det lille ekstra» i nr. 4 og
«uterom» i nr. 12.
I nr. 4 vil vi saumfare interiørmarkedet etter
produkter og interiørløsninger som kan være
attraktive for selv «den som har alt» og som
liker å unne seg noe komplett unyttig til en
skyhøy pris. Nr. 12 vil ta for seg hvordan man
best kan innrette seg i hagen, hvis man av
økonomiske grunner må leie ut sitt vakre og
serieoppussede hjem.
Her får du smugkikke litt på innholdet vi
kommer til å presentere i nr. 4.
Velbekomme!

FØR

Her ser vi en praktfullt innredet stue med peis og kirsebærparkett. Den syrliggrønne
sofaen er frekt plassert midt i rommet slik at rommet aktiveres og settes i forbindelse
med den lave trappen. Alt synes å være perfekt. Problemet er bare at det er for perfekt.
Se hvor virkningsfullt og smårampete det blir med den lille pappesken i trappehjørnet.

ETTER

Det er en spennende og diskret detalj som gjør helhetspreget litt mer rufsete. Nysgjerrige gjester vil spørre seg: Er noen på flyttefot? Har det kommet en viktig leveranse?
Skjuler det seg et misunnelsesverdig designkupp i esken? Pappesken kan kjøpes i flere
ulike størrelser hos Papp for alle penga og koster fra 999 kr og oppover.

FØR

At farger er viktig når det gjelder innredning, visste vel de fleste. Men å få alt av møbler,
tekstiler, veggflater og belysning til å spille sammen i en sublim harmoni, er ikke alle
forunt. Her har boligstylisten Teft fått boltre seg med å sette prikken over i-en - og

ETTER

dermed oppnådd å samle interiørets alle sprikende tråder - nemlig ved å sette inn en
uunnværlig detalj: den blå design-puten.
Puten kommer fra Putepalasset og koster 3170 kr.

FØR

Stuen er innredet med et høykultivert preg, og man ser derfor med en gang at noe
mangler her - til tross for den symmetriske balansen i rommet. Vi ga på nytt frie hender til boligstylisten Teft som nok en gang imponerte med sin evne til å finne kløktige

ETTER

løsninger: et ekte oljemaleri i gullramme - en detalj som viser at husets herre både har
høy kulturell kapital og en nese for sikre investeringer.
Maleriet er kjøpt på Sotheby’s for 980 000 kr + toll.

FØR

Denne stuen var vanskelig å forbedre ettersom den hadde absolutt alt man kunne ønske seg: Harmoniske farger, generøse tekstiler, behagelig belysning og koselige, små
pynteting både her og der. Men når det ikke er mer å perfeksjonere inne, får man flytte
blikket ut. For det man ser gjennom vinduene, påvirker jo også hvordan man opplever

ETTER

interiøret. Her har vi bygget en liten bakgård i rumensk stil, noe som gir stuen et mer
urbant preg. En artig bivirkning er at det ellers så nøkterne interiøret løftes opp til et
luksuriøst nivå når det blir satt opp i mot den pittoreskt slitne fasaden utenfor.
Fasaden ble montert av Blendverk Fasadespesialister A/S og kostet 143 000 kr eks/mva.

