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Elmar Gilbertsson hefur fengið mjög góða dóma fyrir frammistöðu sína í La Traviata. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Pönkari 
inn við 
beinið
Elmar Gilbertsson óperu-
söngvari hefur fengið fast-
ráðningu við óperuna 
í Stuttgart í Þýska-
landi. Hann segist 
hlusta á þungarokk 
til að kúpla sig frá 
rómantíska ten-
órnum. ➛2
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Full búd  af nýjum vörum-

ALLIR ÞURFA 
D-VÍTAMÍN  

Í VETUR

Munnúði tryggir 
hámarksupptöku

3ja 
mánaða 

skammtur

Fæst í apótekum, heilsubúðum, heilsuhillum verslana

 



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Elmar bíður jakkafataklæddur 
eftir blaðamanni og ljós-
myndara í græna herberginu 

í Hörpu. Hann segist reyndar ekki 
hafa klætt sig upp á fyrir tilefnið 
heldur hafi hann verið að koma 
beint úr jarðarför. „Ég geri töluvert 
af því að syngja í jarðarförum 
þegar ég kem heim í frí eða önnur 
verkefni. Ég fæ þá að stökkva inn 
í sönghópa eða er fenginn til að 
syngja sóló,“ segir Elmar og neitar 
því að söngur við slík tækifæri sé 
erfiður. „Maður lærir að brynja sig 
þó vissulega komi fyrir að maður 
fái kökk í hálsinn.“

Elmar hefur búið síðastliðin 
ellefu ár í Hollandi, fyrst við nám 
og síðar sem atvinnusöngvari. 
Hann hefur tekið að sér verkefni 
um allan heim og segir töluvert 
hark að vera lausráðinn óperu-
söngvari, því fylgi mikil ferðalög 
og óstöðugleiki. En nú hefur orðið 
breyting á högum hans því síðast-
liðið haust fékk hann fasta stöðu 
við Staatsoper í Stuttgart. „Þetta er 
samningur til næstu fjögurra ára. 
Ég er mjög ánægður og heppinn 
að fá fastráðningu við jafn virt 
óperuhús,“ segir Elmar sem kláraði 
fyrsta verkefni sitt í Stuttgart 
í desember. „Það var hlutverk 
prinsins í óperunni Ást til þriggja 
appelsína eftir Prokofjev.“

Sviðsskotinn í Violettu
Elmar hefur verið á Íslandi síðan í 
janúar við æfingar og sýningar á La 
Traviata eftir Verdi með Íslensku 
óperunni. Þar fer hann með hlut-
verk Alfredos, ástfangna unga 
mannsins sem fellur fyrir gleði-
konunni Violettu sem sungin er af 
Herdísi Önnu Jónasdóttur.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég 
syng þessa óperu sem er tvímæla-
laust eitt af krúnudjásnum óperu-
bókmenntanna og draumur hvers 
tenórs að fá að syngja hlutverk 
Alfredos. Þetta er ekki hlutverk 
sem maður hoppar beint út í 
heldur krefst það töluverðs undir-
búnings, þetta hefur því verið 
heilmikil áskorun fyrir mig,“ segir 
Elmar sem hefur fengið glimrandi 
dóma fyrir frammistöðu sína.

Hlutverkið krefst töluverðra 
leikrænna tilburða. „Já, það er 
mikilvægt að leggja hjarta og 
sál í músíkina en þannig verður 
persónan trúverðug.“ Samspilið 
milli Alfredos og Violettu er 
þungamiðja verksins og augljóst 
að Elmar og Herdís Anna náðu vel 
saman á sviðinu. „Herdís Anna 
er frábær kollegi og það er rosa-
lega auðvelt að vera sviðsskotinn 
í henni á meðan á sýningunni 
stendur. Það skiptir enda öllu að fá 
til baka frá mótsöngvaranum það 
sem maður gefur honum.“

Veiða og fara á tónleika
Elmar hefur alltaf verið duglegur 
að koma heim til Íslands þann 
tíma sem hann hefur búið erlendis. 
„Ég hef komið heim reglulega, ekki 
aðeins vegna vinnu heldur líka 
til að sinna föðurhlutverkinu en 
dóttir mín, Alvilda Eyvör, býr hér 
hjá mömmu sinni,“ segir Elmar 
en hann og hin 15 ára Alvilda 
finna sér ýmislegt að gera saman. 
„Okkur finnst ofsalega gaman 
að fara í leikhús eða tónleika en 
hún er mikið í músík sjálf, spilar á 
klarínett og selló. Á sumrin förum 
við saman að veiða og svo förum 
við í ferðalög um landið. Hún er 
líka dugleg að heimsækja mig og 
hefur komið út til mín einu sinni 
til tvisvar á ári og hefur líka komið 
til mín ef ég hef verið fastur í verk-
efni einhvers staðar úti í heimi.“

Tækninörd og  búfræðingur
Það var enginn æskudraumur 
Elmars að verða söngvari enda 
lærði hann fyrst búfræði og síðar 
rafeindavirkjun. Hefur þetta 
nám nýst honum í lífinu? „Allt 

sem maður tekur sér fyrir hendur 
nýtist manni. Þegar ég var um 
tvítugt vissi ég ekki hvað ég vildi 
gera í lífinu en þar sem ég er alinn 
upp úti á landi ákvað ég að fara 
í Bændaskólann á Hvanneyri og 
það er tvímælalaust einn besti 
tími sem ég hef upplifað. Ég var á 
heimavist, hitti fullt af skemmti-
legu fólki sem ég er enn í sambandi 
við í dag, námið var hagnýtt og ég 
bý alltaf að því,“ segir Elmar sem 
eftir bændaskólann vildi halda 
áfram í námi. Fyrir valinu varð 
rafeindavirkjun í Iðnskólanum en 

að því loknu starfaði 
hann við fagið, fyrst 
sem afleysingatækni-
maður á RÚV og svo í sjö 
ár á rafeindaverkstæði 
hjá RARIK. „Ég vann sem 
rafeindavirki meðan ég 
lærði að syngja og alveg 
þangað til ég fór út til 
Hollands í söngnám.“

En er hann ekki gripinn 
í rafvirkjaverkefni í óper-
unni? „Nei, það hefur ekki 
gerst enn þá,“ segir hann 
hlæjandi en viðurkennir 
að hann hlaupi stundum 
undir bagga með vinum og 
fjölskyldu. „Ég er annars töluvert 
tækninörd, finnst gaman að fara í 
fagverslanir að skoða og kaupa til 
dæmis litlar stýritölvur sem hægt 
er að forrita. Ég sit oft yfir því á 
kvöldin, svona þegar ég er ekki að 
hnýta flugur.“

Tattúið engin fyrirstaða
Í uppsetningu Íslensku óperunnar 
á La Traviata er atriði þar sem 

Elmar klæðist aðeins sundskýlu. 
Þá sést vel fagurlega skreyttur 
kálfi Elmars sem er tattúveraður 
að stórum hluta. Það passar ekki 
beinlínis inn í þá staðalímynd sem 
flestir hafa af óperusöngvara. „Ég 
fékk mér þetta tattú reyndar áður 
en ég byrjaði að syngja og er með-
vitaður um að það er ekki gáfulegt 
fyrir sviðslistamann að vera 
útataður í tattúum. En ég er bara 
voða mikill pönkari inn við beinið 
og hann brýst út við ákveðnar 
aðstæður,“ segir Elmar sem er ekk-
ert mikið fyrir staðal ímynd óperu-
söngvarans. „Mér finnst ekki 
mikið til hennar koma og finnst 
hún hálfgerð klisja. Ég geri eigin-
lega meira í því að brjóta hana upp 
og vera öðruvísi.“ Hann segist ekki 
enn hafa fengið athugasemdir um 
tattúið við uppfærslur á óperum. 
„En reyndar er heldur ekki 
algengt 

að maður þurfi 
að striplast með bera leggi í óperu-
sýningum,“ segir hann brosandi.

Fílar Hatara
Elmar var í hljómsveitum á 
unglingsárum. Spilaði mest á gítar 
en söng með. Hlustaði á dauða- 
og þungarokk. „Ég hef alltaf haft 
mikla ástríðu fyrir tónlist og þegar 
ég byrjaði aftur seinna að sökkva 
mér í tónlistina var það á aðeins 
öðru sviði. Ég heillaðist af karla-

Með Alvildu 
Eyvöru dóttur 
sinni úti í nátt-
úrunni þar sem 
þau kunna vel 
við sig.

Með Herdísi Önnu. MYND/JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR/ÍSLENSKA ÓPERAN

Framhald af forsíðu ➛

Elmar er fluttur til Þýskalands þar sem hann hefur fengið fasta stöðu við óperuna í Stuttgart. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Herdís Anna er 
frábær kollegi og 

það er rosalega auðvelt 
að vera sviðsskotinn í 
henni á meðan á sýning-
unni stendur.

kórsmenningunni og var í karla-
kórum lengi og hreifst af klassísk-
um söng.“ Hlustar hann þá mikið 
á klassíska tónlist? „Mér finnst 
nú eiginlega best að hlusta bara á 
þögnina,“ svarar hann en viður-
kennir að hann hlusti auðvitað 
líka mikið á tónlist og þá ekki bara 
óperutónlist. „Ég kveiki stundum 
enn þá á dauðarokkinu og finnst 
það hressandi. Það er hollt fyrir 
mann að geta fengið frí frá hinum 
ástfangna tenór með því að hlusta 
á eitthvað agressívt og þungt.“ Þá 
liggur beint við að spyrja Elmar 
hvað honum finnist um Hatara og 
Hatrið mun sigra? „Mér finnst það 
hrikalega kúl. Þetta eru listamenn 
sem eru að framkvæma listaverk á 
sviðinu. Ég er ekkert að spá í hvort 
þetta sé einhver ádeila. List er list, 
og hún á að fá að vera eins og hún 

er án þess að það 

þurfi að setja á 
hana einhverja merkingu.“

Björt framtíð
Elmar syngur í næstu tveimur 
sýningum La Traviata hér heima 
en þarf svo að snúa til Þýskalands 
í næstu verkefni sem eru ærin. 
„Framtíðin er bara nokkuð björt. 
Það er búið að skipuleggja næstu 
tvö ár hjá óperunni í Stuttgart en 
næst hefjast æfingar á Iphigenie 
frá Tauris eftir Gluck. Svo eru ýmis 
önnur verkefni í deiglunni sem ég 
hlakka til að takast á við.“
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Sagnasjóður handa nýrri öld
Íslendingasögur og þættir

í nýrri og glæsilegri fimm binda heildarútgáfu

Ritstjórar útgáfunnar eru Aðalsteinn Eyþórsson, Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur Thorsson. 
Útgáfan er skreytt 40 myndum eftir dönsku listakonuna Karin Birgitte Lund.  

Útgáfan er aðgengileg og læsileg, sögurnar 40 og 
þættirnir 51 eru á nútímastafsetningu og þeim fylgja 

ítarlegir formálar sem greiða götur um veröld sagnanna, 
vandaðar orðskýringar,  vísnaskýringar og nafnaskrá auk 

greina og mynda sem varpa ljósi á húsakost og híbýli, 
skip og siglingar, vopn og verjur. Þá fylgir útgáfunni 

sagnalykill sem nýtist þeim sem vilja skyggnast dýpra 
í sagnaheiminn, skoða sambærilega þætti í fleiri en 
einni sögu, hvort sem áhuginn beinist að bardögum og 
vígum, haugum, dysjum og helgum fjöllum eða útræði 
og hlunnindum, aflraunum og líkamsburðum eða 
draugum og reimleikum, svo nokkur dæmi séu nefnd.

Bækurnar fimm eru einstaklega vandaðir prentgripir

www.vinland@centrum.is • sími: 8937719 • 5627950



Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis 
utanborðsmótorar. Nettir, 
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

RENAULT GRAND SCENIC BOSE 
EDITION nýskr. 11/2018, ekinn 8 
Þ.km, dísel, sjálfskiptur, 7 manna. 
Hlaðinn aukabúnaðir TILBOÐ 
4.690.000 kr. Raðnúmer 259171

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGAMEISTARI
getur bætt við sig verkefnum á 

viðhaldi og viðgerðum.
Uppl. í s. 778 1604.

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

 Búslóðaflutningar

JD FLUTNINGAR.
Flutningaþjónusta fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki: 
vörufl.,búslóðafl.,sorpuf. og fl. S: 
7868899 jdflutningar@jdflutningar.
is

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

HÚSAVIÐGERÐIR
Sprunguviðgerðir - Múrviðgerðir 

Stimplun bílaplana. Málun.
BDG ehf s. 618 7712

HÚSFÉLÖG.
Ástandsskoðun fasteigna

Framkvæmdaeftirlit

Ástandskoðun lagnakerfa

Rakavandamál

Verk og kostnaðaráætlun

Þitt Val ehf
s 8448200

thittval@simnet.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Sérsmíðaðar íslenskar 
fullningahurðir, málaðar hvítar eða 
í öðrum litum, breidd 60-70-80-90, 
Hæð 2 metrar. 83.000 kr stk uppsett 
með karmi,geretti,þröskuld, lömum 
án húna. Uppl. í síma 554-1690

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í 

s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

ÓSKUM EFTIR ÖMMU/AFA
sem getur mætt að passa nokkur 
skipti í mánuði kl. 5 á morgnana 

og skutlað svo í leikskólann. 
Einnig einstaka kvöld og helgar.

Sími 8488057

VÉLAVÖRÐUR ÓSKAST.
á Sæfara ÁR 170. Vélarstærð innan 
við 1000 hestöfl. Uppl. s: 845-4183 
Kjartan.

Hamarssel, Djúpavogshreppi 
Deiliskipulag

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti þann 14. febrúar 
2019 deiliskipulag fyrir Hamarssel - dags. 16. ágúst 2018 
m.s.br. Tillagan var auglýst 20. desember 2018 – 31. janúar 
2019. Engar athugasemdir bárust. 

Tillögurnar hafa verið sendar Skipulagsstofnun til stað-
festingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér 
til undirritaðs. Hægt er að kæra samþykktir sveitarstjórnar 
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsinga um 
gildistöku skipulagstillagna í B-deild Stjórnartíðinda.  

Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Spilar fyrir dansi SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGURFÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

GLÆSILEGUR
SPILASALUR

Komdu og freistaðu
gæfunnar!

TRAPTRAP

WWW.CATALINA.IS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

7,7 hektara eignarland
Skiki úr jörðinni Sandur í Kjós  
(nefndur Sandslundur 16)
Landið er láglendi við rætur Sandsfjalls og 
liggur nánast að Meðalfellsvatni Samanstendur 
af mýri og þurrlendi
Aðgengi í rafmagn, kalt- og heitt vatn er gott

fallegt útsýni-  Verzlun er skammt frá 
Verð :

17,5 millj.

Sandslundur 

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


