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Steindór Grétar Jónsson segir Berlínarbúa geta hlegið að flestu nema gríni sem er á kostnað þeirra sem minna mega sín.  MYND/ERNIR

Allt getur verið fyndið 
í réttu samhengi
Steindór Grétar Jónsson vann sem sérfræðingur í fjármálaráðuneytinu þeg-
ar hann ákvað að söðla um og flytja til Berlínar þar sem hann kemur fram á 
grínklúbbnum Comedy Café Berlin með alþjóðlegum hópi grínista. ➛2



Steindór kemur reglulega fram á Comedy Café Berlin þar sem hann vinnur með hópi fólks af ýmsum þjóðernum. 

„Þetta er bara eins og með önnur áhugamál, að maður þarf að vinna í að verða betri.“  

Aðdragandi flutninganna var 
sá að haustið 2016 komst 
kærastan mín, Kristjana 

Björg Reynisdóttir, inn í fatahönn-
unarnám þannig að við hættum í 
vinnunum okkar og fluttum saman 
út,“ segir Steindór. „Við höfum 
alltaf verið hrifin af borginni og 
sú hrifning minnkaði ekkert eftir 
að við fluttum. Við erum í góðu 
hverfi í Neukölln og höfum það 
gott. Það er góður andi hérna, fjöl-
breytt samfélag og aðeins minna 
lífsgæðakapphlaup en maður á að 
venjast á Íslandi.“

Steindór var byrjaður að feta 
sig áfram í spuna og gríni og hafði 
meðal annars verið í sýningarhópi 
Improv Ísland. „Ég held að mig hafi 
alla ævi langað að vera fyndinn. 
Það gekk mjög illa lengi og ég 
vissi ekki hvernig ég ætti að verða 
betri í því. En með tilkomu spuna 
á Íslandi og eflingu uppistands-
senunnar held ég að fólk hafi betri 
tækifæri til að læra tækni, æfa sig 
og þróa húmorinn með öðru fólki 
með sama metnað. Ég held að allir 
séu smá fyndnir ef þeir taka sig 
ekki of alvarlega, þetta er bara eins 

og með önnur áhugamál að maður 
þarf að vinna í að verða betri.“

Alþjóðlegt grín
Hann bjóst ekki endilega við að 
geta haldið áfram á grínbrautinni 
í Þýskalandi. „En svo reyndist vera 
mjög virk og skemmtileg grínsena 
á ensku í borginni, enda fullt af 
fólki hér aðflutt og þyrstir í alþjóð-
legt grín. Mér gengur líka betur að 
vera fyndinn á ensku. Tungumálið 
býður upp á meiri breidd og meiri 
nákvæmni á sama tíma sem hentar 
mér vel.“ 

Steindór kynntist fljótlega 
alþjóðlegum hópi grínista og hóf 
að grína með þeim. „Ég hef aðallega 
verið að vinna með skemmtilegum 
hópi af fólki í litlu 70 sæta leikhúsi 
í Neukölln sem heitir Comedy Café 
Berlin. Ég er í spunahópum með 
Bandaríkjamönnum, Bretum, Þjóð-
verjum, Írum, Ítölum og fólki af 
fleiri þjóðernum. Við sýnum fyrir 
frekar alþjóðlegan hóp áhorfenda 
og getum gert grín að flestu,“ segir 
Steindór en bætir við: „En í Berlín 
skiptir máli að gera ekki grín að 
minni máttar. Umfjöllunarefnið 
má vera hvað sem er svo framarlega 
sem skotspónn brandarans er ekki 
einhver varnarlaus.“ 

Hann segir að grínið fari annars 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

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 | 

um víðan völl eins og búast má 
við þegar fjölþjóðlegur hópur 
kemur saman. „Allt getur verið 
fyndið í réttu samhengi. Það er 
einstaklega góð orka í kringum 
senuna, sýningar sex kvöld í viku 
í leikhúsinu, mikið að gerast og 
mikil tilraunastarfsemi í gangi. Við 
vorum til dæmis að koma frá New 
York þar sem við sýndum á stærstu 
spunahátíð í heimi, Del Close 
Marathon, 56 klukkutímar sam-
fleytt af sýningum með hópum allt 
frá Los Angeles til Úrúgvæ.“

Wariety Shov
Í vetur stóð Steindór meðal annars 
fyrir mánaðarlegum sýningum 
sem hétu The Steindor Jonsson 
Wariety Shov, „Ég kallaði þetta 
Wariety Shov af því að þetta voru 
blandaðar sýningar, svokölluð 
„variety show“. En Íslendingar eru 
svo gjarnir á að víxla óvart v og w í 
ensku, þannig að ég ákvað að hafa 
þannig í titlinum líka. Sýningarnar 
voru klukkutíma langar og troð-

fullar af uppistandi, sketsum, 
myndböndum, spuna og uppá-
tækjum. Í hverri sýningu var nýr 
hópur af fólki með mér, en á end-
anum reyndist það of mikil vinna 
að halda utan um splunkunýja 
sýningu í hverjum mánuði. Þannig 
að ég ákvað að ljúka þessu í júní 
með lokasýningu þar sem næstum 
20 manns settu upp sýningu á 
einum degi! Við byrjuðum klukkan 
10 um morguninn með hugmynda-
vinnu, svo skipti fólk upp liði til að 
skrifa sketsa, æfa þá og loks sýna 12 
tímum síðar. Það var alveg ótrúleg 
orka í hópnum og falleg leið til 
að enda þetta.“ Á Facebook-síðu 
Steindórs má finna heimildaþátta-
röð sem gerð var um ferlið.

Þó að Steindór hafi ákveðið að 
leggja Wariety shov-ið í dvala í 
bili þá sýnir hann nánast vikulega 
í Comedy Café Berlin og mælir 
með því að grínþyrstir líti við ef 
þeir eiga leið hjá. „Svo er ég með 
hlaðvarpið Bíó Tvíó ásamt Andreu 
Björk Andrésdóttur. Við horfum á 

íslenska kvikmynd í hverri viku og 
stefnum á að horfa á hverja einustu 
frá upphafi. Við erum komin lang-
leiðina með verkefnið, búin með 
hátt í 100 myndir. Vorum einmitt 
að klára allar fjórar Sveppamynd-
irnar, svo það var nokkur léttir.“

Aðspurður hverjar framtíðar-
áætlanir hans séu yppir Steindór 
öxlum. „Þannig séð stefni ég ekki 
neitt með þessu. Mér finnst gaman 
að skrifa og grínast á sviði, en þetta 
þarf ekki að verða að aðalstarfi 
frekar en tilefni er til. Þýskan mín 
er ekkert svakalega góð þannig að 
tækifærin eru nokkuð bundin við 
enskumælandi senuna. Mig langar 
bara að verða betri og vinna með 
meira af skemmtilegu fólki.“

Hægt er að sjá brot af verkum Stein-
dórs á Facebook og Youtube og svo 
líka með því að skella sér á Comedy 
Cafe Berlin en upplýsingar um dag-
skrána þar má finna á facebook.
com/comedycafeberlin/

EITT KORT
34 VÖTN
7.900 kr.
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www.veidikortid.is

Sölustaðir:
N1 - OLÍS - ÍSLANDSPÓSTUR og veiðivöruverslanir um land allt.
Frí heimsending þegar pantað er á www.veidikortid.is.

Vatnaveiði er fjölskylduvæn útivist. 
Börn yngri en 14 ára veiða frítt með 
korthafa. 
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Næfurás 13 með bílskúr-opið hús
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 17:00-17:30.  
4ra herbergja íbúð og bílskúr.  Íbúðin er 125,8 fm og 
bílskúrinn er 24,2 fm. Birt stærð er 150 fm. Íbúðin er 
á þriðju hæð en annarri hæð frá inngangi. Eignin 
skiptist í: anddyri,sjónvarpshol, stofu/borðsofu, 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
(innaf eldhúsi) tvær geymslur, bílskúr og sameigin-
lega hjólageymslu. Mikið útsýni er frá íbúðinni yfir 
Rauðavatn. Verð 53.5 millj.

Sílakvísl 11- opið hús
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 17:15-17:45. 
4ra til 5 herb. íbúð á efri hæð og rishæð ásamt 
efra risi samtals 115,4 fm  við Sílakvísl, Ártúnsholti, 
Reykjavík. Lýsing, neðri hæðin; forstofa, hol, w.c., 
eldhús, borðstofa, stofa og svalir. Lýsing, efri hæðin. 
Baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. 
Efra ris. Opið rými. ca. 15 fm . 
VERÐ 45,9 millj.

Furugrund 20
Mikið endurnýjuð og rúmgóð 5 herbergja enda íbúð 
á 2.hæð efstu í litlu fjölbýli ásamt íbúðarherbergi í 
kjallara með aðgengi að salerni.  

STÆRÐ eignar er alls 114,2 fm.  þ.e. íbúð 101,0 fm og 
herbergi  í kjallara sem er 13,2 fm samkv. Þjóðskrá. 
Verð kr. 49,8 millj. 

Grænahlíð 20
Opið hús þriðjudaginn 17. júlí frá kl. 12:30-13:00.  
Björt búð á jarðhæð með sér inngangi. 

Lýsing. Forstofa, eldhús, stofa, svefnherbergi og 
baðherbergi. 

Verð 32,9 millj.

4ra herbergja 4ra-5 herbergja 5 herbergja 5 herbergja

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Salóme Eydal 
löggiltur fasteignasali og leigumiðlari

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta María Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AKRALIND 3, 201 KÓPAVOGI

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI

Glæsilegt og vel staðsett atvinnuhúsnæði miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu við Akralind 3, Kópavogi. 
Húsnæðið er nálægt stofnbrautum og hverfi sem er í 
uppbyggingu. Miklir nýtingarmöguleikar.

Nánari upplýsingar um eignina veitir 
Erla Dröfn Magnúsdóttir, lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali í síma 692 0149 
og erla@stakfell.is

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM

Síðumúla 27, S: 588-4477

Mánagata 20 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 16.júlí kl. 17:30-18:00.
Vel skipulögð 74,2 fm 2 herbergja íbúð á annarri hæð (efstu hæð) í þríbýlishúsi við 
Mánagötu 20 í Reykjavík. Gerð hefur verið stúdioíbúð í bílskúrnum sem hentar vel til 
útleigu.

Frábært tækifæri fyrir aðila sem vill láta leigutekjur ganga upp í afborganir lána eða 
sem fjárfestingarkostur og leigja báðar einingarnar.

Anna F. Gunnarsdóttir 
löggiltur fasteignasali 
og útlitshönnuður
S:892-8778 
anna@valholl.is 

Allar nánari upplýsingar og 
milligöngu um skoðun annast 

OPIÐ 

HÚS

Eignamiðlun óskar eftir að ráða löggiltan fasteignasala í skjalagerð, 
gerð verðmata og önnur tilfallandi verkefni. Um er að ræða 100% stöðu.

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

HELSTU VERKEFNI
• Skjalagerð
• Gerð verðmata
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni
 

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
   og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð
 

Umsóknir óskast sendar til 
jenny@eignamidlun.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí nk. 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Eignamiðlun er elsta starfandi fasteignasala landsins og á meðal þeirra stærstu. Hjá fyrirtækinu starfa 16 manns.



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

IVECO Daily 35s15 disel. Árgerð 
2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.288054.

IVECO Daily 55s17w 40” . Árgerð 
2017, ekinn 9 Þ.KM, dísel, 
beinskiptur. Verð 9.790.000. 
Rnr.413389.

IVECO Daily 50-170. Árgerð 2015, 
ekinn 17 Þ.KM, dísel, beinskiptur. 
Verð 4.900.000. Rnr.393178.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

 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

 Húsaviðhald

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

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 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.

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 25/6, 23/7, 
3/9, 1/10, 29/10, 26/11. 2019: 7/1, 
4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 28/5: 4weeks/
vikur x 5 days/daga. 2-6 students/
nem. Morn/Aftern/Evening.Morgna/
Síðd/Kvöld. www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. 108 s. 5571155 
/ 8981175.

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

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir öflugum 
trailer bílstjóra. Uppl. gefur 

Gunnar í s. 894 9690

- BÍLSTJÓRA VANTAR Á 
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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sýningarsalnum Draghálsi

Sorptunnan Tospy 2000
Fáanleg í mörgum litum

Sorptunnan sem allir þekkja

Sóparinn - breidd 77 cm - þyngd 
aðeins 12 kg. - Safnar 50 kg.

Sjáðu myndband á 
Facebook síðunni okkar

Stubbahús

Smekkleg stubbahús.
Sem auðvelt er að tæma.

Lacor - flugnabaninn
Ýmsar stærðir

Ruslatína
Ýmsar tegundir

50x70 cm19900.-
 kr án/vsk

69900.-
 kr án/vsk

Ruslatínan

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


