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Nick Candy sirkuslistamaður kom sér upp sirkusæfingaaðstöðu heima hjá sér. MYND/ÞÓRSTEINN

Sirkusgræjur 
í stofunni
Nick Candy flutti til Íslands frá Ástralíu og 
sárvantaði stað þar sem hann gæti haldið 
við sirkusþjálfun sinni. Hann tók þátt í að 
stofna Sirkus Íslands og seinna kom hann 
sér upp æfingaaðstöðu í stofunni hjá sér. ➛2
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 SUMARSALA 440%-50% AFSLÁTTUR
GERRY  WEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY

http://www.laxdal.is


og þau fá að hanga og sveifla sér 
aðeins. Ég skoða stundum heimilis-
tímarit og blogg og þess háttar og 
sé að það verður æ algengara að 
fólk setji æfingatæki inn til sín, 
bæði stangir til að hífa sig upp á og 
svona hringi og svoleiðis.“

Æfingaaðstaðan er nýtt enn 
meira þessa dagana en venju-
lega því Sirkus Íslands frumsýnir 
um helgina sýninguna Áratugur 
af Sirkus í sirkustjaldinu Jöklu í 
Vatnsmýrinni. „Fyrsta sýningin hjá 
Sirkus Íslands var um áramótin 
2008 svo við höfum verið starf-
andi í tíu ár,“ segir Nick. „Af þessu 
tilefni ákváðum við að líta yfir 
farinn veg og skoða öll atriðin sem 
við höfum gert. Svo völdum við 
bestu og vinsælustu atriðin, höfum 
pússað þau upp og endurbætt og 
svo eru líka glæný atriði. Nonni 
fimleikamaður var til dæmis í 
sirkusskóla á Nýja-Sjálandi í allan 
vetur að vinna með handstöður og 
hann kemur með glænýtt hand-
stöðuatriði. Svo verður fullorðins-
sirkusinn Skinnsemi líka með 
sýningar á kvöldin.“ 

Sirkusinn hefur komið sér upp 
takti þannig að annað hvert ár er 
mikið um að vera en hitt árið er 

minna í sniðum. „Í fyrra vorum við 
með þrjár sýningar og tjaldið stóð 
vikum saman á Klambratúni svo 
í ár erum við rólegri. Við vildum 
þó alls ekki missa afmælisárið úr 
svo þetta var lausnin.“ Sýningar 
í Reykjavík hafa löngum verið á 
Klambratúni en nú rís tjaldið Jökla 
í Vatnsmýrinni. „Þar var sirkus-
listahátíðin haldin 2013 og þar 
gerðum við okkur ljóst að Sirkus 
Íslands þurfti að eignast tjald. Við 
fórum í hópfjármögnun og Jökla 
varð að veruleika.“ Sýningar verða 
bæði í Reykjavík og Akureyri. 
„Frumsýningin verður á föstudag-
inn hér í Reykjavík og svo verða 
sýningar laugardag og sunnudag 
og svo næstu helgi, föstudag, 
laugardag og sunnudag,“ segir 
Nick. „Síðan tökum við tjaldið upp 
og förum til Akureyrar þar sem 
við verðum um verslunarmanna-
helgina, 3. til 5. ágúst. Þetta er 
mjög stutt sýningartímabil svo ég 
vil hvetja fólk til að fylgjast með og 
tryggja sér miða í tíma.“

Nánari upplýsingar má finna á 
sirkusislands.is og Facebook Sirkus 
Íslands.

Ég óx úr grasi í Ástralíu og var 
mikið í leikhúsi sem ungl-
ingur og eftir að ég lauk fram-

haldsskóla,“ segir Nick. „Í gegnum 
leikhúsið kynntist ég svo sirkus-
listum, loftfimleikum, stultum, 
djöggli og svo framvegis.“ Nick fór 
svo í leiklistarskóla og starfar sem 
leikari í Ástralíu þegar hann er 
þar þó mestur hluti starfsævinnar 
hafi verið helgaður sirkusvinnu. 
„Þegar ég útskrifaðist úr leiklistar-
skólanum þar sem sirkuslistirnar 
voru auðvitað áberandi fékk ég 
vinnu í Japan og fór beint þangað 
í sex mánaða fjölþjóðlegt verkefni 
með fjöllistahópi. Þar var meðal 
annarra íslensk stúlka, Erna Töns-
berg, og við urðum ástfangin. Við 
flökkuðum milli Íslands, Japans og 
Ástralíu í nokkur ár en enduðum 
hér og eigum nú fjögur börn.“

Þegar stóð fyrir dyrum að fara til 
Íslands spurði Nick alla sem hann 
þekkti í Ástralíu hvort þeir vissu af 
einhverjum sem væri með sirkus 
eða að gera eitthvað sirkustengt á 
Íslandi. „Mér fannst mikilvægt að 
halda við sirkusfærninni og var 
líka að velta fyrir mér atvinnu-
tækifærum. En enginn þekkti 
neinn,“ segir hann. „Nema svo var 
einn sem kannaðist við götulista-

mann frá Nýja-Sjálandi sem hann 
hafði einhvers staðar heyrt að 
hefði flutt til Íslands. Ég fann hann 
svo þegar ég kom hingað og þetta 
var Lee Nelson sem stofnaði Sirkus 
Íslands. Og ég hellti mér út í það 
ævintýri.“

Nick og Erna keyptu gamalt 
einbýlishús í Árbæ af ömmu 
Ernu. „Þetta er gamalt timburhús 
sem var byggt 1970 en byggt á 
teikningum frá 1940,“ segir hann 
og bætir við að þau hafi gert ýmsar 
stórar breytingar. „Við færðum 
eldhúsið milli enda í húsinu til að 
auka birtuna og rifum háaloftið 
þar fyrir ofan út, upphaflega vegna 
skemmda í timbrinu sem við 
ætluðum að lagfæra en þegar við 
vorum búin að því og gatið komið 
í loftið sáum við hvað allt varð 
bjartara og rúmbetra þegar loft-
hæðin jókst. Og þá kom í ljós þessi 
fíni biti sem var alveg kjörinn til 
að hengja loftfimleikagræjur á. Þar 
æfi ég mig og krakkarnir geta leikið 
sér líka. Núna er ég með tvo hringi 
en ég hef verið með reipi, trapissu 
og silki hangandi í bitanum.“ 
Hann tekur fram að þó aðstaðan 
sé góð sé ekki mikið rými til að 
gera flóknar sirkuslistir. „Það er 
ekki mjög mikið pláss til hliðanna. 
og ég passa að láta allt hanga svo 
hátt að það sé utan seilingar fyrir 
krakkana því ég vil ekki að þau fari 
að sveifla sér utan í veggi og meiða 
sig. En ég lyfti þeim stundum upp 

Hér er brugðið á leik með uppvaskið en jafnvægislistir eru mikilvægur þáttur í 
sirkuslistum og ekki verra að geta æft sig meðþað sem hendi er næst.

Bitinn í loftinu hefur borið bæði 
rólur, reipi og silki og nú eru það 
hringirnir sem fá að hanga. 

Hér má sjá Nick bregða á leik með á börnunum fjórum, Óskari, Finni, Snorra og Kristínu Lóu.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

ÚTSALAN
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http://www.tiskan.is


Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

VOLVO Xc60 t8 hybrid inscription. 
Árgerð 2018, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 9.750.000. 
Rnr.116377.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Húsbílar

Til sölu Ford Rimor árg 2008. 
Ek: 84.258 km. Tilboðsverð kr 
4.400.000. Ath skipti. (Fleiri myndir 
á Bland.is) Uppl í síma: 855 5231

 Varahlutir

 Bátar

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan ���������	�
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*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Fasteignir

���������	�
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512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar

http://vakahf.is
http://www.k2.is
http://www.nyja.is
http://www.maras.is
http://www.stora.is
http://suzuki.is
http://www.miklaborg.is


 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.

Upp. sendist á antonben@
simnet.is

 Húsnæði óskast

EINBÝLI / HÆÐ / RAÐHÚS Í 
110 RVK 

EÐA NÁGRENNI ÓSKAST
Hjón með 3 börn óska eftir 
einbýli, raðhúsi, eða hæð í 

110 RVK eða nágrenni. Aðeins 
langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. 

Nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Lokað á laugardögum í sumar

Honda CRF1000 Africa Twin

Toyota Auris

Honda CR-V Elegance

Honda Jazz Trend

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar 
okkur allar gerðir bíla á söluskrá

Nýskráð 6/2017, ekið 1.400 km, bensín,  
sjálfskipt, ný kubbadekk fylgja,  

möguleiki á allt að 75% fjármögnun.

Nýskráður 7/2013, ekinn 117 þús.km.,  
dísel, beinskiptur, möguleiki á  

allt að 80% fjármögnun.

Nýskráður 5/2014, ekinn 80 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, heilsársdekk,  
möguleiki á allt að 90% fjármögnun.  

Nýskráður 3/2017, ekinn 19 þús.km., bensín, sjálfskip-
tur, bluetooth, möguleiki á allt að 90% fjármögnun.

Verð kr. 2.490.000

Verð kr. 1.390.000

Verð kr. 3.490.000

Verð kr. 2.290.000

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Þjónusta

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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http://notadir.bernhard.is
http://handafl.is
http://jonogoskar.is
http://gjofsemgefur.is
http://www.vetrarsol.is
http://atvinna.frettabladid.is
http://proventus.is



