
Magasinet Jeanne d’Arc Living er et livsstilsmagasin uden traditionelle annoncer.  
Magasinet har fokus på genbrug, økologi og hjemmeliv, hvilket er helt i takt med tidens 
trends. Det er fyldt med kreative gør-det-selv ideer, enkle madopskrifter og smukke 
reportager fra inspirerende boliger, vintageindretning, nostalgisk, europæisk havedesign og 
blomsterdekorationer – alt sammen i den franske og nordiske landstil med et moderne og 
industrielt touch.

FAKTA & TAL

Magasinet udgives nu på 12. år via eget forlag. 

Oplaget er pt. 70.000 eksemplarer fordelt på 9 lande, og tendensen er 

stigende. Magasinet har 144 sider, hvoraf 140 sider pt. er redaktionelt stof. 

Magasinet er trykt på kraftigt, FSC-certificeret, 110 grams indholdspapir 
og 270 grams omslagspapir.

Magasinet Jeanne d´Arc Living er målrettet til den købestærke og bevidste 
forbruger, der elsker at indrette og skabe en hyggelig stemning i sit hjem.



Hvert magasin har et TEMA, som kan være et rum i hjemmet, såsom stue, køkken mv., 
havens rum eller et jule- eller påsketema. Hver udgave indeholder to madartikler, hvor der 

i mindst en af dem også gives inspiration til borddækning. Magasinet indeholder  
ofte virksomhedsportrætter og inspiration til ture rundt omkring i Danmark.

TEMAER

STYLEDE MADRETTER
Hver udgave tilbyder flere artikler med 
opskrifter på lækre retter. Billederne er 
stylet i smukke miljøer, der skaber den rette 
stemning for den pågældende ret. Udover 
maden er der stor fokus på bordopdækning 
og styling, herunder service, tallerkener, 
glas, tekstiler, brugskunst og anden pynt. 
Disse stemningsbilleder udgør en stor del af 
artiklerne.

PRODUCT PLACEMENT

DIY
I hver udgave er der artikler i ‘Gør-det-
selv’-genren. Der følger altid en beskrivelse 
og trin-for-trin-billeder med. Der bliver 
lavet mange forskellige ting af forskellige 
materialer. De færdige projekter fotograferes 
i flotte og inspirerende miljøer og vises på 
store billeder, hvor man ser de fine detaljer 
og fornemmer omhyggeligheden.  

SHOPPINGSIDER
Af og til laves der opslag med inspiration 
til produkter. Disse er ofte sæsonprægede 
eller baseret på det pågældende tema i 
magasinet. De kan også blive vist i forbindelse 
med en boligreportage af et smukt hjem, 
hvor læseren efterfølgende får inspiration til 
konkrete produkter, der minder om dem, de 
lige har set. Disse opslag kaldes ‘Skab stilen’.



Vores primære målgruppe er modne og købestærke kvinder på 35-65 år, der har tid og 
råd til at udleve denne livsstil, der kan beskrives som luksuriøs og overdådig, krydret 
med patina og personlig stil. Kvinderne bor i hus med have eller i lejlighed, og vores 
boligreportager spænder bredt fra store, overdådige ejendomme til helt almindelige, små 
lejligheder.  

Kvinderne lader sig inspirere af den personlige stil inden for rustik, fransk landstil, 
kombineret med nordisk romantik. Vores erfaring gennem 12 år er, at magasinet bliver 
læst af rigtig mange trods op- og nedgang hos andre magasiner. Dette skyldes, at vores 
læsere er en trofast skare, som lever sig ind i vores stilmæssige univers og bor i stilen.

For en del år siden var målgruppen primært kvinder, som holdt af shabby chic-stilen, 
men gennem årene er der kommet nye til, da magasinets stil har udviklet sig med tiden 
og derved favner bredere. Nu rummer magasinet også den grove, rustikke og industrielle 
stil, som har holdt sit indtog i mange hjem, og som er nem at kombinere med andre 
stilarter. 

Vi begynder at få fat i det endnu yngre segment, og dette kan skyldes, at vi også er kendt 
for at bringe artikler om genbrug, upcycling og en del DIY-materiale – alt sammen i 
bæredygtighedens ånd – og det har de yngre læsere naturligvis fået øjnene op for nu.      

Til dem, der kan lide at fordybe sig og nusse om detaljerne for at opnå æstetisk 
tilfredshed, tilbyder magasinet, udover DIY-projekter, også madopskrifter og artikler om 
borddækning og blomster. 

Det er vores erfaring, at læserne elsker inspiration til rejser og ture. Vi bringer ofte 
artikler fra forskellige destinationer, og det kan være alt lige fra besøg på autentiske, 
franske vingårde til ture på mindre, danske, idylliske øer.

DEADLINES & TEMAOVERSIGTMÅLGRUPPE

2022 Udgivelsesdato Deadline for indhold Tema

Udgave 1 3. januar 2022 29. september 2021 Entré

Udgave 2 15. februar 2022 10. oktober 2021 Påske

Udgave 3 1. april 2022 15. november 2021 Badeværelser 
Påske

Udgave 4 16. maj 2022 3. januar 2022
Køkken

(udekøkken, viktualierum, 
spisestue)

Udgave 5 1. juli 2022 16. februar 2022 Have
“Simple summer living”

Udgave 6 15. august 2022 21. marts 2022 Stue

Udgave 7 3. oktober 2022 11. maj 2022 Walk-in closets

Udgave 8 15. november 2022 4. juli 2022 Jul



(Priser er oplyst i DKR eksl. moms)

Hele sider i artikelform 
(Billeder, logo og tekst skal leveres til Jeanne d’Arc Living, og 
disse sættes op af Jeanne d’Arc Livings grafiker i samme stil som 
magasinets andre artikler.) 

5000,-

¼ side bagest i magasinet 5000,-

PRISER

SKAB STILEN

‘SKAB STILEN’ -siderne bruges på flere måder. Enten kommer de lige efter en 
boligreportage, hvor produkterne på ‘SKAB STILEN’-siderne vælges ud fra stilen i den 
pågældende bolig. Alternativt bruges sæson og årstid som tema, såsom juleting når det 
er jul, ting til sommerhuset når det er sommer, hyggelige tekstiler når det er efterår 
osv. 

Til hvert opslag medfølger en tekst med produktinformationer, herunder mål, farver, 
materiale, og eventuelt vejledende priser, brandnavn og webadresse. Er du interesseret 
i at være med på disse sider, så kontakt os for en snak om samarbejde.

Hele sider kan købes fra minimum 3 sider. Billeder, logo og tekst skal leveres til Jeanne 
d’Arc Living, og disse sættes op af Jeanne d’Arc Livings grafiker i samme stil som 
magasinets andre artikler.
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Eksempel på hele sider lavet som artikel:

Hvis  du ikke har  mod på at  bygge d i t  eget  oranger i  af 

genbrugsmater ia ler,  e l ler  hv is  du ønsker  d ig  noget , 

der  er  l idt  mere end b lot  et  a lmindel igt  dr ivhus,  så 

f indes  der  held igv is  masser  af  andre mul igheder.  

Hos  VICA Danmark har  de et  stort  og  f lot  sort iment  

af  oranger ier,  og  du kan endda få  et ,  der  er  i so leret , 

så  du kan bruge det  hele  året  rundt . 

Ideen t i l  et  oranger i  stammer opr indel igt  f ra  de 

f ranske s lotte ,  som havde brug for  et  sted at  st i l le 

b lomsterne fra  haven om v interen.  T i l  det  formål 

byggede man denne mel lemting mel lem et  dr ivhus 

og en havestue,  og  man fandt  hurt igt  ud af,  at  den 

også var  behagel ig  at  opholde s ig  i  for  mennesker  

– ikke kun p lanter  –  om v interen.

Med denne særl ige  oase kan du skabe harmoni 

mel lem udel iv  og  indel iv  og  nyde synet  og duften af 

p lanter,  der  kræver  lys  og  varme året  rundt .

Flyt ud i 

LYSET



Mulighederne er  mange med et  oranger i .  Indret  d ig 

med det ,  der  inspirerer  d ig  mest ,  hvad enten det  er 

en oase af  grønne p lanter,  p lads  t i l  samvær med dine 

nærmeste e l ler  noget  helt  andet .  Et  oranger i  er  et 

ekstra  rum,  som g iver  p lads  t i l  hygge,  gr in ,  samtaler 

og fæl lesskab i  se lskab med planter,  b lomster  og 

køkkenhave –  hele  året  rundt .  Et  oranger i  kan 

indrettes  og bygges  a l t  afhængigt  af  temperament  

og  behov.  Ska l  det  være adsk i l t  f ra  huset?  Ska l  det 

være en del  af  huset?  Ska l  det  være stort?  Med e l ler 

uden brændeovn?

Uanset  hvad du vælger,  så  g iver  et  oranger i  d ig  mere 

p lads  i  d i t  h jem,  og det  for længer  den per iode,  hvor 

du kan nyde de lyse  t imer  både sommer og v inter. 

Samtid ig  kommer du tættere på naturen,  se lvom du 

er  indenfor.  Mange nyder  at  tage fusen på vejret 

ved at  s idde i  oranger iet  og  nyde både sne og regn  

hel t  tæt  på.



Du kan bygge et  oranger i  som en udvidelse  af  huset , 

en mel lemgang mel lem to bygninger  e l ler  for  s ig  se lv 

et  andet  sted på grunden.

Det  se lvstændige oranger i  er  t i l  d ig ,  der  ønsker  et 

mere pr ivat  rum i  forhold  t i l  resten af  h jemmet, 

og  det  er  også en god idé,  hv is  du har  et  sted på 

grunden med en fantast isk  uds igt  e l ler  noget  helt 

t redje .  Fæl les  for  a l le  løsninger  er,  at  du kan komme 

tættere på lyset  og naturen uanset  årst id .

Få  inspirat ion på VICA Danmarks  h jemmeside,  besøg 

deres  showroom el ler  book et  møde.

www.vica.dk
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Eksempel på hele sider lavet som artikel:

Lav dine egne
JULEHUSE

Der er  ikke noget ,  der  kan skabe den perfekte 
ju lestemning ,  som lys .  Janne fra  "Anno 1808"  har 
her  lavet  nogle  f ine ju lehuse i  pap t i l  os ,  og  dem kan 
du også se lv  lave.  De er  så  f ine og l igner  nogle  f ra 
et  loppemarked.  Lyset  i  husene kommer fra  en l i l le 
lyskæde med batter i ,  som l igger  i  huset ,  og  derved 
er huset også velegnet som pynt på et  børneværelse, 
da  det  ikke kræver  levende lys .  Se lvom det  måske 
ser  svært  ud,  er  husene fakt isk  r imel igt  lette  
at  lave.

Du skal  bruge: 
Pap fra  en a lmindel ig  papkasse,  saks ,  pens ler,  
en l i l le  sparte l  e l ler  kn iv,  en skarp kniv  –  gerne en 
hobbykniv  –  og en l impisto l  e l ler  t ræl im.  Du ska l  også 
bruge et  stykke træplade t i l  bunden,  og  e l lers  kan 
du l ime to  lag  pap sammen.  Herudover  ska l  du have 
fat i  noget færdigblandet letvægtsfi l ler,  Vintage Paint 
Structure Powder,  mal ing  i  to  forskel l ige  lyse  toner, 
g l immer og spray l im/k lar  l im t i l  at  fæstne ekstra 
g l immer på huset ,  hv is  dette  ønskes.  Du ska l  også 
bruge noget  bagepapir  e l ler  mel lemlægspapir  f ra  et 
gammelt  fotoalbum t i l  v induerne og en l i l le  lyskæde 
med batter i .

Sådan gør  du: 
Start  med at  tegne huset  op på et  stykke papir.  
Det  er  nemmest  at  bruge ternet  papir,  da  du her  har 
f ine streger  at  gå  efter.  Tegn også op,  hvor  du v i l 
placere husets vinduer og døre. Du skal bruge 6 dele  
t i l  et  a lmindel igt  hus:  En fors ide,  en bags ide,  to  s ider 
og to  stykker  tag.

Taget  ska l  gerne gå  l idt  ud over  s iderne på huset  for 
og  bag.  L im eventuelt  husets  f i re  s ider  sammen først 
og  mål  derefter,  hvor  stort  taget  ska l  være.  Hvis  du 
v i l  lave en k i rke,  ska l  du tegne det  på samme måde 

som et  a lmindel igt  hus  og b lot  t i l fø je  et  tårn. 



Herefter  skærer  du husets  dele  ud og skærer  hul ler  t i l  døre og v induer.  Dette  gøres  nemmest  på et 
skærebræt med en hobbykniv.  Så  l imer  du huset  sammen med en l impisto l .

Vent  med at  l ime di t  hus  fast  på  træ-  e l ler  papbunden,  t i l  du har  malet  det  færdigt .  Start  med at  fy lde a l le 
paphul ler  og  revner  ud med f i l ler  ved hjælp af  en l i l le  sparte l  e l ler  en kniv.  Er  der  sprækker  i  l imsaml ingerne, 
ska l  du fy lde dem ud også.  B l iv  ved med at  spart le ,  indt i l  du er  t i l f reds  med resultatet ,  og  a l le  hul ler  og 
revner  er  væk.  Herefter  maler  du huset  med den mørkeste  mal ing  for  at  g ive  det  en l idt  mørkere bund at 
arbejde på.  Når  det  første  lag  mal ing  er  tørt ,  maler  du l idt  s jusket  med den lyse  mal ing  f lere  gange,  indt i l 
du synes,  at  huset  ser  gammelt  ud.  B land gerne g l immer i  den lyse  mal ing ,  for  det  g iver  en god effekt .  
Påfør  derefter  Structure Powder-blandingen meget  groft  og  s jusket  for  at  skabe en g ipsagt ig  overf lade.  
Mal  gerne h ist  og  her  igen med din  mal ing ,  b landet  med g l immer. 



Når du maler sjusket og i  f lere lag, skaber du et ægte 
vintage-look. Sl ib med fint sandpapir nogle steder, 
så den mørke bundfarve kommer l idt frem. Nu skal 
du lave dine vinduer og døre færdige. Start med at 
l ime firkanter af bagepapir el ler fotopapir indvendigt 
på al le vinduer og døre. Papiret skal være større end 
hullet,  så du kan l ime det fast på indersiden af huset.  
Skær derefter bundpladen ud. Den skal være l idt større 
end huset, så du får en god kant, som du kan pynte 
med "sne". Husk at lave et hul i  træpladen eller i  husets 
bagvæg, så du kan lægge en lyskæde ind. Nu maler 
du bundpladen på samme måde som huset. Herefter 
spartler du husets tagryg og kanterne på vinduer og 
plade med fi l ler,  så det kommer ti l  at l igne sne. Hvis 
du vi l ,  kan du drysse ekstra gl immer på dit julehus.  
Brug klar l im eller spraylim ti l  at fastgøre det med.  
Nu er dit hus færdigt. 

Rigtig god fornøjelse med dit julehus!

Du kan finde alle Vintage Paint produkter på: 
www.vintagepaint.nl
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Följ oss på 
Facebook

 Butik Drängstugan Butik Drängstuga
Antikt - Inredning - Vintage
Kläder och smycken i fransk lantstil
Nu finns Östebro Linnekläder i butiken

NU webbutik!
www.butikdrangstugan.se

Norra Bossgården Horn, Skövde
Tel. 070-250 15 92

Öppettider: fre 11-19, sön 11-17
www.butikdrangstugan.blogspot.com 

Besøg os på www.lapetitemaria.dk
La Petite Maria

Kondrupvej 14, Enslev . 8983 Gjerlev J . Denmark
Email: info@lapetitemaria.dk . Tel. +45 60 12 41 72

BUTIK & NETBUTIK
Brocante & produkter fra Jeanne d’Arc Living

En liten koselig interiør butikke innenfor
den Franske/Nordiske landstil

Gunnestorpsvägen 99-22, 263 93 Höganäs 042-910 80  0709-48 22 22  
marie@slottstallet.se  sept-maj: Tors - fre 14-18 Lör 11-17 Sön 12-17   

juni-aug: Tis - fre 14-18 Lör 11-17 Sön 12-17

www.slottstallet.se 

Slottstallet Möbler & Interiör, en livsstilsbutik i två plan.
Här hittar du fabric- vintagemöbler som ger hemmet 
en exklusiv och tidlös atmosfär, samt kläder för den 
personliga stilen. Du kan även handla direkt på nätet 
www.slottstallet.se
Hjärtligt välkommen!

Personligt...

 

FRØKEN ANKER
VINTAGE • BROCANTE • NOSTALGI
Bisballevej 12 • Grundvad • DK-8800 Viborg

www.Froeken-Anker.dk

Eksempel på ¼-sides annnoncer:


