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� Jeg har brug 
for at være et 
smukt sted ”

X-FACTOR DOMMEREN ANKERSTJERNE: 

Sinnerup har i samarbejde med 

Ankerstjerne indrettet hans  

studie, der gik fra at være et 

tomt loftrum til et indbydende og  

kreativt rum med sangskrivning og  

musikalitet i højsædet - med plads til 

udfoldelse, forretning og afslapning. 

Udover sin succesfulde karriere som manager, 
prisvindende sangskriver og producer,  
er Ankerstjerne også højaktuel som X-factor 
dommer og ikke mindst nybagt far.  
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ANKERST JERNE SKAL 
BRUGE DET NY IND- 
RET TEDE STUDIE, 
NÅR DER SKAL ØVES 
T IL X-FACTORS L IVE 
SHOWS PÅ TV2.

Ankerstjerne og hans dengang gravide 

kæreste flyttede ind i villaen tilbage  

i sommer 2018, hvor de har indrettet  

husets mange rum med farverige ind-

spark, inspirerende elementer og rene  

linier, for at gøre 

hjemmet indbydende 

og varmt. Anker-

stjerne bor i Vanløse, 

og tæt på bopælen 

ligger butikscenteret 

Kronen, som har en 

Sinnerup. Ham og 

kæresten besøger ofte butikken, da de er 

ret forelskede i den æstetik, der er.  

Huset rummer derfor allerede en masse 

af Sinnerups møbler, der er præget af et 

unikt skandinavisk design. 

Indretningen af Ankerstjernes loftstudie 

tager udgangspunkt i hans æstetiske sans 

for boligindretning, hvor sindet skal 

opløftes, og elementerne skal harmonere 

med rummets funktion og formål. Derfor 

er der blevet lagt vægt 

på at skabe et rum der 

stimulerer kreativite-

ten, hvor de musikalske 

evner kan udfolde 

sig og hvor man kan 

trække sig tilbage og 

finde ro. Der skal  

ikke mindst være plads til de mange  

studie sessions mellem Ankerstjerne og 

hans tre X-factor finalister. Det skal være 

et sted, hvor man har lyst til at være, 

mens man arbejder på højtryk. 

 

”DET ER ET  
SANDT KREA-RUM, 

HVOR MAN HAR 
LYST  TIL AT  

VÆRE I  LANGE 
PERIODER”

Om Ankerstjerne
Fulde navn: 
Lars Ankerstjerne Christensen
Alder: 34 år
Privat: Bor i Vanløse med sin kæreste 
Lise Kofoed og deres datter Leona. 
Bag-om-viden:
Han er én af Danmarks mest succesfulde 
sangskrivere og producer og han har 
været med til at skrive sange som: 

•  Olivia (Rasmus Seebach)
•  2017 (Rasmus Seebach)
•  Karma (Burhan G og L.O.C.)
•  Lucy (Burhan G)

Mest spillede komponist på dansk  
radio tre år i træk (2013, 2014 og 2015).

Vundet priser for Årets sangskriver  
og Årets nye navn.

SINNERUP MAKEOVER
For at kunne skabe en harmonisk ar-

bejdsstation, er loftet opdelt i sektioner 

- fokus har været at skabe et univers, der 

matcher med rummets funktion. Vi har 

skabt et chill out area, hvor man kan 

sidde i sofaen, koble fra og finde ro til 

at tænke, vi har et meeting area, hvor de 

vigtige forretningsmøder kan finde sted, 

og et working area, hvor det kreative 

sind kan finde inspiration og musikken 

er i centrum. 

LYS GIVER INSPIRATION 
Det er ikke tilfældigt, at Ankerstjerne 

netop har valgt loftrummet som hans 

kreative legeplads. Det helt rigtige lys 

kan nemlig ’make or break’ et rum og 

dens stemning og atmosfære. Lyset har 

evnen til at gøre folk glade, kreative, og 

føle at der er højere til himlen. Og hvor-

for ikke trække samme følelse og glæde 

med ind i boligindretningen. Det er 

vigtigt at aflæse et rum, og hvilket behov 

det har i forhold til lys. Derfor er belys-

ning essentielt, hvis man vil skabe den 

helt rigtige følelse i et rum. Ankerstjernes 

loftstudie har allerede store vinduer, der 

lukker det naturlige lys ind, men når 

mørket falder på, er det lige så vigtigt, at 

sikre den hyggelige og varme stemning. 

Ved hjælp af mange lamper og lanterner, 

har vi forsøgt at skabe lige nøjagtig den 

stemning, når solen er gået ned, så krea-

tiviteten fortsat kan fylde rummet.

PLANTERS EVNE TIL  
AT GØRE ET HJEM  
TIL ET HJEM
Vi har indrettet Ankerstjernes loftstudie 

med store gulvplanter og små hænge-

planter fra loftet, for at skabe den intime 

stemning, som Ankerstjerne er vild med. 

Planter skal tænkes ind i indretningen på 

samme måde som et møbel eller kunst, 

og placeringen kan ikke bare være hvor 

som helst. 

KARRYGUL FOR THE WIN 
Ankerstjerne er en mand, der ikke er 

bange for farver. Derfor valgte vi at  

tilføjede et strejf af den varme karrygule 

farve, som komplimenter de grå nuancer, 

og giver rummet varme og kant.         

LYS INDFALDET VAR F INT I DET SMUKKE 
VANLØSE HUS, SÅ S INNERUP HAVDE F INE 
FORHOLD T IL AT UDFOLDE S IG PÅ .

FØR
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Sinnerup holdet
Sinnerup dekoratør: Louise Bramsen
Louise har arbejdet som dekoratør i snart 20 år og hun elsker 
alt omkring det, lige fra indretningen til at studere de nyeste 
tendenser, og føre dem ud i livet. Hun har gennem årene været 
indover mange indretningsopgaver, lige fra privat indretning, 
bryllupper, babylounge, børneværelser og tøj og boligindretning. 
Hun blev uddannet på Dekoratør skolen i Svendbord i 1999,  
og arbejdet som dekoratør i Illum i 17 år inden hun joinede  
Sinnerup familien i 2017. 
Med på holdet har vi:
Niels Guido som er Sinnerups nyuddannede elev med flair for 
boligindretning. Han har tidligere arbejdet hos The Conran Shop 
i London.  
Arbejdsprocessen:
Vi brugte en måned på selve forberedelserne, med research, 
opmåling og varebestilling. Selve makeoveren af Ankerstjernes 
studie tog kun en dag, da vi havde en velorganiseret plan og de 
rigtige hænder skruet på.

EFTER

WORKING AREA

�Det vigtigste i sådan et arbejdsmiljø, er at man har lyst  
til at være her, og jeg har været her hele dagen, hver dag siden  

det blev færdigt” - Ankerstjerne.

I  CENTRUM AF 
STUDIET  STÅR  
NEW YORK DAY BED 
T IL 2499 KR.
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CHILL OUT AREA

�Det er et lækkert rum, der giver mig en dejlig zen-agtig følelse, 
hvor jeg kan få ro til at tænke” - Ankerstjerne.

DETALJER
DEN STORE K INGSTON 
SOFA DANNER GRUNDL AG 
FOR HYGGEMIL JØET OG DE 
MANGE LÆKRE DETAL JER I  
ANKERST JERNES STUDIE.
SOFA 7999 KR.
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MEETING AREA

�Det er blevet et mega lækkert meeting space.  
Jeg elsker at være omgivet af inspirerende mennesker, og det skal 

der også være plads til i mit studie” - Ankerstjerne.

SKRÅVÆGGENE INDBYDER  
T IL UTRADIT IONELLE 
INDRETNINGSLØSNINGER.

ANKERSTJERNES TOP 5

Vi har fået hovedpersonen til at  
udvælge 5 musthaves i hans nye studie. 

Woodland træbordet har 

også fundet sin plads i  

Ankerstjernes hjem.

13.999 kr.

Designklassikeren 

Victor lounge stolen 

er en opgradering 

i et hvert hjem. 

6999 kr.

Iris pendlen er cool og 

stilren på samme tid. 

1.499 kr. 

Plads til hygge er der rigeligt  

af i det nye studie. Sofa 7999 kr. 

Day bed 2499 kr. 
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SÅDAN SKABER
DU SELV STILEN

New Age stol. 

799 kr. 

Viola sofabord

1.199 kr. 

Alma rullebord

699 kr.

Lanterner 

fra 149,95 kr.

Ur 1999,95 kr.

Clara glasvaser

fra 169,95 kr.

Indret dit hjem med de lækre møbler 
og bolig accessories fra Ankerstjernes 
forvandlede studie. 

Puder 

fra 129.95 kr.

Egetræs knager

fra 79,95 kr


