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FARÐU Á FÓTBOLTALEIK

GRILLAÐU

Í Danmörku. Strákarnir í landsliði Íslands með
leikmönnum 21 árs og yngri taka þátt í lokamóti
Evrópukeppninnar í júní. Mótið fer
fram í Danmörku þannig að það
er lítið mál að kíkja út og skella
sér á leikina. Það er hressandi að
fylgjast með U21-landsliðinu –
miklu meira hressandi en nokkurna tíma karlalandsliðinu.

Finndu almennilegt kjöt og grillaðu það. Þá erum
við ekki að tala um kryddmaukaðar pakkningar
með þunnum sneiðum af lambi, heldur
alvörusteikur sem fást í kjötborðum
verslana. Bestu kjötborðin eru samt í
sérstökum kjötverslunum. Popp mælir
með eldrauðu, fersku nauta-ribeye.

LIFÐU
AF Í JÚNÍ

HJÁLPAÐU TIL
Hringdu nú í gömlu frænkuna, vininn eða hvern sem
þú þekkir fyrir austan fjall og hjálpaðu til við að
hreinsa eftir eldgosvesenið. Fólkið á Kirkjubæjarklaustri myndi örugglega þiggja smá hjálp við að
moka stéttir og skrúbba glugga.

ENGIN ÁST Á PÖBBNUM SÍÐAN LEONCIE FÓR AF KLAKANUM:
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POPP er fylgirit Fréttablaðsins. POPP kemur
út einu sinni í mánuði.

6

FYLGIRIT FRÉTTABL
AÐSINS • MAÍ

2011

Ritstjóri: Atli Fannar Bjarkason
atlifannar@frettabladid.is
Útlitshönnun: Arnór Bogason
Sölustjóri auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson
benediktj@365.is • sími 512 5411
Útgefandi: 365 hf.

Sumarsprengja
30 - 70% afsláttur

MIÐ

ari eldjárn,
bergur ebbi,
jóhann alfreð
og dóri dna

ÍSLAND

yÀrheyrir

MARGRÉT
I

BJÖRNS

FYNDNASTA

VERZLINGINN
OG NÝJU STELPU
NA Á FM957

LEONCIE VELKOMIN
Í KÓPAVOGINN
Hver þekkir ekki „feelgoodhittarana“ „Ást á pöbbnum“ og
„Enginn þríkantur hér“? Þeir gætu
fengið að hljóma aftur á íslenskum
skemmtistöðum á næstunni því
ískryddið sjálft, Leoncie, hyggst
nú samkvæmt nýjustu fréttum
flytja aftur til Íslands eftir nokkurra ára dvöl erlendis. Hún bjó sem
kunnugt er í Sandgerði með manni
sínum Viktori en flutti þaðan árið
2004 til Bretlands.
Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri
í Kópavogi, lofar því að vel verði
tekið á móti ískryddinu í Kópavogi og segir það jafnvel eiga
möguleika á því að verða heiðurslistamaður í bænum. „Margir góðir
listamenn hafa alist hér upp og við
höfum styrkt þá og heiðrað með
ýmsum hætti.“
Í Bretlandi fór hún í prufur fyrir
X-Factor árið 2006 en komst ekki
áfram úr prufunum. Hún var eitthvað feimin við að segjast vera
frá Íslandi en Simon Cowell vildi
endilega vita hvaðan hún kæmi.
Hún svaraði að hún væri frá Leighon-Sea áður en hún hóf upp raust
sína. Nú vill hún kaupa hús tengdaforeldra sinna í Kópavogi.
„Kópavogur á hana,“ segir
Erpur Eyvindarson, einnig þekktur
sem BlazRoca. Hann er einn
þekktasti Kópavogsbúi á Íslandi
og mögulega harðasti stuðningsmaður Breiðabliks. Hann tekur því
fréttunum fagnandi.
„Ég meina, þetta er bara stórkostlegt! Það hefur ekki verið nein
ást á pöbbnum síðan Leoncie fór,“
segir hann. „Catalina er búin að
vera skugginn af einhverju rassgati
síðan hún fór.“
„Þetta er búið að vera frábært
fyrir Kópavog síðasta árið: Breiðablik Íslandsmeistari, Kópacabana

Í HÚS TENGDAFORELDRA Leoncie ætlar að flytja til Íslands á næstunni og nú í hús for-

eldra Viktors í Kópavogi. Viktor er ekki óþekktur meðal aðdáenda Ískryddsins því
glöggir hafa tekið eftir honum í myndböndum hennar.

plata ársins, Gerpla Evrópumeistari og Gunnar I. Birgisson dottinn
úr pólitík. Nú kemur Leoncie og
fullkomnar dæmið.“
Erpur tekur heldur ekki fyrir það
að halda sérstaka tónleika fyrir
Leoncie þegar hún mætir. „Skólahljómsveit Kópavogs marserar og
syngur öll lögin hennar fyrir hana.“
„Við eigum náttúrlega okkar
eigin Hörpu! Í Salnum verður svona
Leoncie og Sinfó dæmi nema
Skólahljómsveitin fyllir í skarðið
fyrir Sinfó. Strákarnir í Breiðabliki halda bolta á lofti fyrir utan,
ég verð kynnir og Glysmaðurinn
massar sig extra upp og slær á
tunnur á meðan Gerplustelpurnar
taka kollhnís.“

Hann bætir við að hann ætli sér
að taka dúett með Leoncie á tónleikunum.
Eins og kunnugt er fór Leoncie
frá Sandgerði eftir deilur við nágranna sína. Henni fannst hún vera
beitt óréttlæti og talaði um að
bæjarbúar hefðu niðurlægt hana
og verið með fordóma í hennar
garð. Erpur kann skýringar á því:
„Þeir eru búnir að sjá helling af
blökkumönnum en hafa bara aldrei
séð gulan mann.“
Vakin er athygli á því að XXX
Rottweilerhundar spilar á Sódómu
á föstudagskvöldið. „Við erum með
hellaðan DJ sem gerir örugglega
Leoncie-mix fyrir okkur,“ bætir
Erpur við að lokum.

LÍF OG STARF LEONCIE
Leoncie er fædd í Góahéraði á Indlandi. Hún hefur búið í
Kanada fyrir utan Ísland og Bretland.
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Hún hefur kallað sig „indversku prinsessuna“ og „Icy
Spicy Leoncie“. Leoncie er kaþólsk og segist fá innblástur
við bænir.
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Kynnist Viktori og giftist honum á níunda áratugnum
Gaf út „My Icelandic Man“ árið 1985
Gaf út „Sexy Loverboy“ árið 2002
Gaf út „Radio Rapist/Wrestler“ árið 2003
Flytur frá Íslandi árið 2004

Firði, Hafnarfirði • Sími 572 3400

Tekur þátt í X-Factor árið 2006
ERPUR & LEONCIE Í SALNUM Erpur Ey-

vindarson lofar rosalegum endurkomutónleikum í Salnum í Kópavogi.

Snýr aftur til Íslands 2011

Útskriftarfötin
færðu hjá okkur
Ný skó sending

Smáralind | Kringlunni
Kíkið á okkur á ntc.is eða á

Þú finnur
útskriftar dressið
hjá okkur

!
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TÓNLIST

Millinafn Emmsjé Gauta
er Þeyr og er hann
skírður eftir hljómsveit
frá níunda áratugnum.

HEFÐI GERT LÉLEGA
PLÖTU ÁRIÐ 2002
Rapparinn Emmsjé Gauti gefur út fyrstu
sólóplötu sína á næstu dögum en hún ber
heitið „Bara ég“. Rapparinn hefur verið að
semja tónlist í mörg ár og er loksins tilbúinn
til að taka skrefið lengra og gefa út plötu.
„Ég er búinn að vera að
vinna að sólóplötu frekar
lengi. Ég hef eiginlega bara
beðið eftir rétta tækifærinu
til að gefa hana út og núna
er hún loksins tilbúin,“ segir
Emmsjé Gauti, en von er á
fyrstu plötu kappans á allra
næstu dögum. Á plötunni
er að finna þrettán lög og
koma fjölmargir tónlistarmenn að gerð hennar. Má
þar helst nefna Blaz Roca,

Friðrik Dór og Gnúsa
Yones, en það er Geimsteinn sem gefur plötuna
út. „Nafnið á „Bara ég“ er
algjör kaldhæðni, því það
koma mun fleiri að gerð
plötunnar en bara ég,“
segir Gauti.
Emmsjé Gauti byrjaði að
grúska í tónlist árið 2002,
þá þrettán ára gamall. „Á
næsta ári verð ég búinn
að brasa í þessu í tíu ár,

sem er ansi langur tími. Ein
plata á tíu árum er kannski
frekar slappt en það hefði
verið mjög vont ef ég hefði
gefið út plötu þrettán ára.
Það hefði verið léleg plata,“
segir Gauti í léttum dúr.
Útgáfutónleikar Emmsjé
Gauta verða í Þjóðleikhúskjallaranum 9. júní.
Platan er hins vegar unnin
í Austurríki og kemur því
ekki til landsins fyrr en flugbanninu hefur verið aflétt.
„Það er pínu nett að hugsa
til þess að koma plötunnar
frestist vegna eldgoss.
Það eru örugglega ekkert
margir sem geta sagt það,
þó svo að það sé ömurlegt.“ kristjana@frettabladid.is

„FERSKT“
EFNI FRÁ
STAIND
Hljómsveitin Staind, sem var upp
á sitt besta fyrir áratug eða svo,
vinnur nú að nýrri plötu sem hefur
fengið nafnið Seven.
Hljómsveitin er komin með nýjan
trommara og gítarleikarinn Mike
Mushok talaði um nýju plötuna í
útvarpsviðtali á dögunum. „Þetta
er nútímaútgáfa af þungri Staindplötu,“ útskýrði hann. „Hún er allt
öðruvísi en síðasta plata. Hún hljómar
eins og við vorum í upphafi. Mér
finnst hún vera fersk.“
Mushok segir að erfitt hafi verið
að gera plötuna, ekki vegna þess
að tónlistin sé erfið viðfangs heldur
vegna þess að ýmislegt hafi verið
í gangi hjá meðlimum Staind. „En
þegar við horfum til baka, nú þegar
platan er tilbúin, þá erum við virkilega ánægðir,“ sagði hann.
Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína
og eyða bólum. Með daglegri notkum koma efnin í
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!
NÝ PLATA Bombay Bicycle

Eftirtalin sjálfstæð Apótek selja einnig Proactiv Solution:

Club sló í gegn á Iceland
Airwaves í fyrra.

REYKJAVÍKURA
R PÓTEK, Seljavegi 2 // LYFJABORG APÓTEK,
Borgartúni 28 // GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARAPÓTEK, Grafarholti // RIMA APÓTEK, Grafarvogi
APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
ÁRBÆJARA
R PÓTEK, Hraunbæ 115 // LYFJAVER
R Suðurlandsbr. 22
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar,
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

PLATA FRÁ BOMBAY
BICYCLE CLUB
Breska hljómsveitin Bombay
Bicycle Club hyggst gefa út nýja
plötu í ágúst á þessu ári.
Hljómsveitin vann plötuna
með upptökustjóranum Ben
Allen, sem er þekktur fyrir vinnu
sína með hljómsveitinni Animal
Collective. Þó að hljómsveitin
stefni á að gefa út í ágúst hefur
sú ákvörðun ekki verið meitluð

í stein. Platan var tekin upp í
Þýskalandi, Bretlandi og í Bandaríkjunum.
Bombay Bicycle Club er
nokkuð vinsæl hljómsveit hér á
landi, en hljómsveitin hefur gefið
út tvær plötur á síðustu tveimur
árum. Hún kom fram á Iceland
Airwaves-hátíðinni í fyrra og sló í
gegn í troðfullu Hafnarhúsinu.

STAIND SNÝR AFTUR Lagið Outside með

Staind og Fred Durst sló í gegn fyrir áratug. Hljómsveitin hefur látið lítið fyrir sér
fara, en Aaron Lewis, söngvari Staind, er
nú byrjaður að væla á ný.
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PÍKUPRUMP
ER FOKKINGS
FYNDIÐ DÆM
Margrét Björnsdóttir hefur látið finna fyrir sér síðan hún vann keppnina fyndnasti Verzlingurinn fyrr á þessu ári. Í kjölfarið var henni
boðið að troða upp á uppistandskvöldi Mið-Íslands og nú heyrist
daglega í henni á útvarpsstöðinni FM957. Popp fékk grínhópinn MiðÍsland til að leggja fyrir hana nokkrar spurningar og upp úr krafsinu
kom að hún var lygasjúkt barn og þótti efnileg í sleggjukasti.

Af hverju er fólk alltaf
að hlæja að þér?
„Ég vona að það sé
vegna þess að ég sé
svo fyndin.“
Hvenær manstu eftir
að hafa sagt eitthvað sem fólki fannst
fyndið?
„Ég man eftir því
þegar ég var lítil
með frekjuskarð. Þá
laug ég að fólki að
ég hefði verið með
eina mjóa og langa
tönn á milli framtannanna. Fólki fannst
þetta mjög fyndið.
Ég var mjög mikið í
því að ljúga einhverju
að fólki. Ég man að
ég sagði einu sinni
við kennarann minn
að ég hefði farið til
Japans í skipi og
það hefði tekið þrjár
vikur. Ég held ég hafi
verið frekar grillað
barn.“
Hvaða grínista heldur
þú mest upp á, fyrir
utan okkur?
„Ég hef alltaf haldið
mjög mikið upp á
Eddie Izzard og svo
að sjálfsögðu Ricky
Gervais. Þeir tveir eru
í miklu uppáhaldi hjá
mér.“
Er misskilningur að
það sé til sérstakur
stelpuhúmor? Er ekki
rangt að aðgreina
stelpu- og strákahúmor? Erum við ekki
öll í sama liði?
„Við erum vissulega í
sama liðinu, kannski
finnst stelpum sumt
fyndnara en strákum
og öfugt. En mér
finnst það samt meira
einstaklingsbundið.“
Ef þú ættir 100 milljónir, hvað myndir þú
gera við þær?
„Ég myndi kaupa mér
ógeðslega mikið af
skóm og fötum. Svo

myndi ég fara á fullt
af geðveikum tónleikum erlendis. Ef ég
væri í stuði myndi ég
gefa í góðgerðamál.
Ég myndi líka fá mér
Lindt-súkkulaði og
ég myndi kaupa það í
10/11 af því bara.“
Á Ísland að ganga
í ESB eða er þér
drullusama um það?
„Ég er vandræðalega
lítið inni í þessari
umræðu. En samt
einhvern veginn
langar mig ekki að
fara í ESB. Ég vil
ekki að við glötum
forræði yfir fiskimiðunum okkar.“
Hvað ætlarðu að gera
í haust, ætlarðu að

Þeir eru allir búnir
í því á FM svo það
styttist í að ég þurfi
að gera það. Ég held
ég fái mér tribal-tattú
á mjóbakið samhliða
aðgerðinni.“
Var allt uppbókað
sem flokksstjóri í
unglingavinnunni?
„Hey já, ég sótti um
og það hringdi einhver gella um daginn
og spurði hvort ég
vildi vera á leikjanámskeiði en ég bara eitthvað „hey, kerling, ég
er komin með vinnu á
FM“ og svo skellti ég
á hana.“
Þegar þú fékkst
útvarpsþátt með
Brynjari Má, hvort

SVEINN ANDRI STARTAÐ
SNILLDARTRENDI, ANNA
GRJÓTHÖRÐ Á EFTIR HO
ÉG ÞURFA AÐ FYLGJA ÞE
læra eitthvað?
„Ég ætla ekki að læra
neitt næsta haust.
Ég ætla að vinna og
safna mér peningum.
Mig langar sjúklega
að fara í Asíureisu í
byrjun næsta árs.“
Hvað ertu að spá að
fara að vinna á FM
957?
„Þetta er húmor,
maður. Það er megafyndið að ég sé að
vinna á FM957. Það
er líka mjög gaman
að vinna á FM. Þetta
eru allt svo fyndnar
týpur. Ég fíla þetta
mjög vel.“
Ertu búin að fara í
heilablaðsnámið eða
áttu það eftir?
„Ég á það eftir, ég
bara finn aldrei hentugan tíma fyrir það.

hugsaðirðu „Jæja,
maður verður að
byrja á botninum“
eða „Vá, hvað leiðin á
toppinn er stutt“?
„Ég hugsaði eiginlega bæði. Einu sinni
hló ég að fólki sem
hlustaði á FM ... En
það var í gamla daga.
FM er flott stöð
með misgóða tónlist
og ég hef ótrúlega
gaman af þessu öllu
saman. Brynjar er
líka frábær og það
hjálpar rosalega að
vera að gera þetta
með honum.“
Heldurðu að það að
vera hávaxin og ljóshærð úr Verzlunarskólanum hjálpi til
eða skemmi fyrir?
„Ég hugsa að það
hjálpi alltaf til að vera

5H\NMDYtN

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi
á árinu.
Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting,
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.
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SPYRLARNIR: MIÐ-ÍSLAND
Strákarnir í Mið-Íslandi eru heitari en hraunhnullungar í Grímsvötnum þessa dagana. Þeir héldu gríðarlega vinsæl mánaðarleg
uppistandskvöld í vetur og vinna nú að sjónvarpsþáttum sem verða
frumsýndir í vetur. Margrét Björnsdóttir kom einmitt fram á einu
af uppistandskvöldum hópsins og það var því kjörið að fá þá til að
yfirheyra hana. Á myndinni eru Mið-Íslandsdrengirnir ásamt Ragnari
Hanssyni, leikstjóra og andlegum leiðtoga hópsins, við framleiðslu
sjónvarpsþáttanna.

ljóshærð, hávaxin
og úr Verzlunarskólanum. Þetta eru
hlutir sem geta ekki
skemmt fyrir.“
Þú ert í beinni, sérð
að Brynjar er farinn
að svitna og titra.
Hvað gerirðu?
„Ég segi: „Rólegur,
þetta var bara píkuprump“ og svo set ég
Britney í gang.“
Af hverju tala stelpur
alltaf um píkuprump
þegar þær eru með
uppistand?
„Af því það er svo
fokkings fyndið
dæmi. Ef þið MiðÍsland gæjar væruð
með vagínur þá
mynduð þið skilja

uppistandið eða útvarpsmennskan? Eða
jafnvel leiklistin?
„Leiklistin heillar
mig ótrúlega mikið.
Útvarpsmennskan er
líka mjög spennandi
og uppistandið líka.
Þetta er svona gullin
þrenna.“
Er ekki ljóst að þig
vantar millinafn til að
þetta fljúgi algerlega
í útvarpinu. Margrét
Mjöll milli fjögur og
sex, eitthvað slíkt?
Einhverjar uppástungur?
„Nei, alls ekki. Margrét Björns er nefnilega svo gott. Þetta
er sterkt og glæsilegt
nafn. Þú veist að þú
getur alltaf treyst

ÐI NÝJU
A MJÖLL KOM SVO
ONUM OG MÉR FANNST
ESSU ÞOTULIÐI EFTIR.
það, ég hugsa samt
að Dóri þekki þetta.“
Mið-Ísland – ríða,
drepa, giftast,
sleppa?
„Ég myndi fara í orgíu
með ykkur öllum. Ég
hugsa að það væri
geðveikt fyndið. Svo
myndi ég drepa Dóra
og sleppa Jóhanni
fram af byggingu.
Loks myndi ég giftast
Bergi Ebba en Ari
væri leynilegur elskhugi minn.“
Eru strákarnir sem
tóku þátt í uppstandskeppninni í
Versló ekki abbó?
„Jú, algerlega. Ég
held að þetta tap
muni há þeim að eilífu.“
Hvort heillar meira,

Margréti Björns. Margrét Björns svíkur þig
ekki.“
Nú er þversumma
tölunnar 957, 21.
Og þversumma
tölunnar 21 er 3. 3
er tala trúarinnar og
heilagrar þrenningar.
Því liggur beint við að
spyrja, ertu trúuð?
„Ég trúi bara á sjálfa
mig. Djók. Nei, ég er
ekki alveg nógu trúuð
en ég fermdist og
allt svoleiðis. Ég bara
veit ekki alveg með
þennan Guð.“
Er ekki kjörið að þú
verðir næsta Magga
massi? Kemur til
greina að fara að
stera sig og kjöta
sig verulega fyrir
sumarið?
„Jú, ég er virkilega

heit fyrir því að verða
næsta Magga massi.
Ég man að gamli
frjálsíþróttaþjálfarinn
minn vildi gera mig
að sleggjukastara.
Ef ég hefði fetað þá
braut væri ég í frekar
góðum málum en
ég myndi sjá fram á
langt og strangt æfingasumar. Ég þyrfti
samt að fá mér annað
nafn fyrst Magga
massi er upptekið,
spurning með Grétu
grjót?“
Verslunarskólinn,
þriðji besti framhaldsskóli landsins. Ræðið?
„Þetta er algjört
kjaftæði náttúrlega.
Og hvað? Á MR að
vera bestur? Þetta er
bara rugl. Verzlunarskólinn er langflottasti og besti skólinn.
Enda sjáum við það
að besta fólkið kemur
úr Verzló eins og t.d.
Klara í Nylon, Hemmi
Gunn og gæinn með
íþróttafréttirnar. Við
ræðum þetta ekkert
frekar.“
Þrátt fyrir að þú hafir
landað plássi á FM
957, liggur ekki leiðin
ávallt niður á við eftir
að hafa deilt sviði
með Mið-Íslandi og
Pétri Jóhanni?
„Alls ekki. Ég byrjaði
á toppnum og verð
þar.“
Nú er töluverður
aldursmunur á þér
og Brynjari. Er þetta
hluti af einhverju
trendi í þjóðfélaginu?
„Já, algjörlega.
Sveinn Andri startaði
nýju snilldartrendi,
Anna Mjöll kom svo
grjóthörð á eftir
honum og mér fannst
ég þurfa að fylgja
þessu þotuliði eftir.“
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Árni Vilhjálmsson í
FM Belfast var einn af
stofnmeðlimum grínhópsins Mið-Ísland.

POPPGRÆJUR: LITIÐ OFAN Í GRÆJUTÖSKUNA HJÁ FM BELFAST

FM BELFAST Frá vinstri: Árni
Vilhjálmsson, Lóa Hjálmtýsdóttir, Árni Plúseinn og Örvar
Þóreyjarson Smárason.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

19,6 KÍLÓ AF STUÐI
Stuðboltarnir í FM Belfast nota heimatilbúnar græjur á tónleikum sem komast
fyrir í einni stórri tösku. Önnur plata sveitarinnar kemur út eftir eina viku.

3KEMMTANADROTTNINGIN
)NGA ¹ .ASA
FER SÅNAR
EIGIN LEIÈIR
Å LÅFINU

Hljómsveitin FM Belfast gefur út sína
aðra plötu eftir rúma viku, hinn 3.
júní. Gripurinn nefnist Don’t Want
to Sleep og lítur dagsins ljós tæpum
þremur árum eftir að hin vel heppnaða How to Make Friends kom út.
FM Belfast er skipuð þeim Árna
Plúseinum, Lóu Hjálmtýsdóttur, Árna
Vilhjálmssyni, Örvari Þóreyjarsyni
Smárasyni og Birni Kristinssyni
og hafa þau verið dugleg við tónleikahald í gegnum árin. Græjurnar
sem þau nota á tónleikum eru að
hluta til heimatilbúnar og sniðnar
að taktvænni tónlistinni. „Ég hef
mikinn áhuga á rafmagnshljóðfærum,
stjórntækjum og Midi-drasli,“ segir
forsprakkinn Árni Plúseinn. „Ég hef
verið að smíða drasl sem við notum
til að spila og við erum líka með
ljósadót sem passar við það sem
er að gerast í tónlistinni.“
Þegar FM Belfast ferðast til útlanda hefur Árni stóra tösku meðferðis sem hefur að geyma öll nauðsynlegustu tæki og tól. Mikilvægt er
að innihaldið fari ekki yfir tuttugu
kíló því bannað er að ferðast með
þyngri farangur. „Taskan mín er 19,6

GRÆJUKISTA FM BELFAST
MIDI to DMX „Þetta er græja sem ég smíðaði sjálfur með
Arduino-örgjörva. Hún breytir MIDI-skilaboðum frá tölvunni í
DMX-skilaboð sem ljósaboxið skilur.“
DMX Dimmer Box „Þetta box sér um að blikka ljósunum eftir
skilaboðum sem koma frá tölvunni í MIDI to DMX og þaðan fer
það hingað.“
MOTU UltraLite „Þetta er hljóðkortið sem dælir músíkinni út úr
tölvunni.“
Behringer Mixer „Þetta er endastöðin í töskunni, þar sem
músíkin blandast áður en hún fer í hljóðkerfi tónleikastaðarins.“
Korg NanoKontrol x 2 „Þessar græjur stýra hljóðrásum í
tölvunni.“
Novation X-Station „Þetta er hljóðgervill sem fær nótnaskilaboð frá tölvunni.“
Novation LaunchPad „Þessi græja stýrir kaflaskiptingum í
lögum. Áður notaði ég lyklaborðið á tölvunni til þess að stjórna
kaflaskiptingum en á endanum vantaði mig fleiri takka.“
kíló. Hún er orðin mjög tálguð,“ segir
hann hress. Hann mætir alltaf með
tvær tölvur á tónleika og er önnur
til vara. „Það er ágætt fyrir sálina
því það getur verið stressandi ef
eitthvað bilar. Á föstudaginn á Nasa
biluðu báðar tölvurnar og það varð
mikil „panikk“. Við vorum með dómsdagsdansleik og það var kannski
eðlilegt að allt hryndi og færi í smá
rugl. En það lagaðist á endanum.“

Árni er að vonum spenntur fyrir
nýju plötunni, sem kemur út hjá Morr
Music erlendis en hjá Kimi Records
hér heima. „Við förum út aðfaranótt
föstudags ef gosið hleypir okkur út,“
segir hann og getur ekki beðið eftir
því að spila nýju lögin fyrir erlenda
aðdáendur. Ferðalagið stendur yfir
frá 27. maí til 10. júní og verður spilað
í Berlín, London, París, Brussel og
Prag.
freyr@frettabladid.is

Villta Vestrið
Kl. 7:00

FjögurSEX
Kl. 16:00

Heiðar
Kl. 13:00

Svali
Kl. 9:00

Villta Vestr
ið

AÐ EILÍFU
FM

Nýr og fers
kur morgun
þáttur frá m
á bak við lö
önnunum
gin Sjomleh
, Keyrum þ
ĈĈĈ$IALLĈĿĈJ
etta í gang
UŇKCĈNFĈLŇ
,
QFĈȿDHQH

Fj

ögurSEX
Brynjar Már o
g Margrét Bjö
rns
gera heimfer
ðina skemmt
ilegri

!
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PLÖTUR

Samanlagður aldur
þremenninganna í
Beastie Boys er 135
ár. Geri aðrir betur.

NOSTALGÍA
Í

BEASTIE BOYS
HOT SAUCE COMMITTEE PART TWO
Dánlódaðu: Don’t Play No
Game That I Can’t Win,
Make Some Noise og Too
Many Rappers.

fyrndinni, í fjarlægu
sólkerfi voru Beastie
Boys svölustu menn í
heimi. Ekki nóg með
það, heldur bjuggu
þremenningarnir
frá New York yfir þvílíkum
sameiningarmætti að annað
eins hefur varla sést í tónlistarsögunni; Á löngu tímabili
virtist sem allir, jafnt hipphopptrýni, rokkhundar, FMhnakkar eða alhliða hipsterar,
fíluðu Beastie Boys. Og ekki
að ástæðulausu. Stór hluti
aðdráttaraflsins var jákvætt
kæruleysi. Þeim var skítsama, þeir voru óhræddir
við að hræra saman ólíkum
stílum og gera það sem þá
langaði til. Sem er töff.
Fátt hefur breyst í þeim
efnum á nýjustu plötunni,
þeirra fyrstu í sjö ár. Eins
og margoft hefur verið bent
á hafa Beastie Boys alla tíð dílað í
sinni eigin tegund af fortíðarfíkn (það
gerðu þeir jafnvel áður en fyrirbærið
hipphopp-nostalgía varð til, á Paul‘s
Boutique árið 1989) og gera enn,
enda frumkvöðlastarf fráleitt á dag-

skránni hjá mönnum sem voru þegar
orðnir ellilífeyrisþegar, í rapp-árum
talið, fyrir fimmtán árum. Notaleg
nostalgían sem boðið er upp á á Hot
Sauce Committee Part 2 er fín en
gefur ekki tilefni til fagnaðarláta á
götum úti. Hér eru á ferð menn sem
kunna til verka, en meistarataktar á
borð við þá sem heyrðust á helsta
meistaraverki sveitarinnar, Ill Communication frá 1994, eru víðs fjarri.
Því er kaldhæðnislegt að á nýju
plötunni sé helst litið til fyrrnefndrar
Ill Communication, sándlega séð.
Bassinn er þungur, hljóðbrellur
nýttar í hófi en raddir brenglaðar í
óhófi, sem verður dálítið þreytandi
til lengdar og virkar nánast eins og
liðsmenn hafi eitthvað að fela. Platan
rennur þó ágætlega og hápunktarnir
eru fáir en góðir. Upphafslagið Make
Some Noise er fyrirtaks gleðirapp af
gamla skólanum og sér í lagi ná góðir
gestir að lífga upp á herlegheitin;
Nas í Too Many Rappers og Santigold
í hinu frábæra og reggískotna Don‘t
Play No Game That I Can‘t Win, sem
ætti með réttu að verða sumarsmellur. Sem sagt, ekkert nýtt hér á ferð
frá Beastie Boys. En bjóst nokkur við
því?
Kjartan Guðmundsson

NETTIR Strákarnir í Arctic

Monkeys senda frá sér nýja
plötu í júní.

5

SPENNANDI
PLÖTUR Í JÚNÍ
BON IVER - BON IVER JustB
in Vernon og félagar eru
lj
ljúfir
sem lömb.

L
LIMP
BIZKIT - GOLD
C
a
COBRA Urðum að hafa

Limp Bizkit með. Tónlistarstefnan er löngu
dáin en alltaf heldur
L
Limp Bizkit áfram.

BATTLES - GLOSS DROP
B
OP

Framsæknasta hljómF
sv
sveitin
á þessum lista.
Ge
Gefðu
henni séns.

LIL WAYNE - THA
A
CARTER IV Vand--

ræðaunglingur-inn og flagarinn
Lil Wayne kemur
alltaf aftur.

ARCTIC MONKEYS
A
S
- SUCK
IT AND SEE

EXP 6.1.2011

Bresku strákarnir eru
B
ko
komnir
aftur með fjórðu
pl
plötuna
sína.
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FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI
m.visir.is

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Fáðu Vísi í símann!

4LPYP=xZPY

FRÁBÆR GRAFÍK L.A. Noire

er kannski ekki næsti GTA
en hann er svo margt sem
GTA er ekki.

POPPLEIKUR: L.A. NOIRE

FRÁBÆR REYFARI

Forritarar Rockstar Games eru
meistarar í að segja góða sögu.
Eftir að hafa skemmt tölvuleikjaunnendum endalaust með
sögum um siðblinda en elskulega
glæpamenn í Grand Theft Auto
seríunni hafa snillingarnir hjá
Rockstar nú ákveðið að setjast
hinum megin við borðið með L.A.
Noire. Nú er umfjöllunarefnið ekki
„fyrirmyndar“-lífsstíll bófa heldur
saga lögregluþjóns í Los Angeles
á fimmta áratug síðustu aldar. Hér
er sögð saga sem býður upp á
dulúð, spennu og heilu bílfarmana
af ofbeldi. Og eins og sönnum
Rockstar-leik sæmir eru allar
persónur leiksins drullusokkar.
Ólíkt leikjunum í Grand Theft
Auto seríunni finnst manni eins
og maður hafi ekki eins mikið
frelsi í L.A. Noire. Jú, maður getur
skoðað gríðarstórt landsvæði, jú,
maður getur stoppað bíla úti á
götu og tekið þá traustataki en
núna gerir maður það á öðrum
forsendum. Í GTA skeytti maður
oft lítið um verkefnin og vildi oft

bara sjá hversu miklum glundroða
maður gæti valdið. Í L.A. Noire
getur maður ekki einu sinni drepið
gangandi vegfarendur, ekki það að
undirritaður hafi sérstakan áhuga
á því.
L.A. Noire býður upp á svo miklu
meira en hefðbundinn GTA-glundroða. Hér þurfa menn í alvörunni
að nota kollinn til að leysa þau
fjölmörgu glæpamál sem verða á
vegi aðalhetjunnar. Vísbendingar
þarf að finna og sakborninga þarf
að yfirheyra. Og jú, menn fá að
skjóta helling af glæpamönnum
með byssum og taka þátt í æsispennandi eltingarleikjum. Engar
áhyggjur, Rockstar-menn eru ekki
orðnir geldir.
Það sem er magnaðast við L.A.
Noire er grafíkin, það er að segja
hversu raunverulegar persónur
leiksins eru. Reyndar þurfa
persónurnar að vera raunverulegar
SPILUN

4/5

GRAFÍK

5/5

þar sem yfirheyrslur leiksins snúast
um að sjá hvort fólk ljúgi eður ei út
frá svipbrigðum þess og það væri
frekar erfitt með grófa kassagrafík.
Það er meira að segja svo gott að
ef maður sér nýja persónu getur
maður samstundis þekkt hana og
sagt við sjálfan sig: „Hey, þetta er
feita löggan úr Heroes!“ Söguþráður leiksins er einnig stórgóður
og er það góð tilbreyting að fá
einu sinni að sitja réttu megin við
borðið. Einnig má ekki gleyma
leikvellinum sjálfum, Los Angeles í
allri sinni fimmta áratugar dýrð.
Eins rangt og það er að segja
það er L.A. Noire mjög „þroskaður“ reyfari sem getur haldið
mönnum við efnið tímum saman.
Þetta er kannski ekki sú geðsýki
og siðblinda sem maður á að
venjast frá Rockstar en þetta
nægir full vel þangað til næsti GTA
lætur sjá sig.
- vij

HLJÓÐ

5/5

ENDING

NIÐURSTAÐA

4/5

POPPLEIKUR: BRINK

DAUFUR PERSÓNULEIKI

Í endalausu flóði fyrstu persónu
skotleikja er ljóst að leikir þurfa
að skarta einhverju afar sérstöku til að skara fram úr. Brink
er áhugaverð tilraun til að blanda
saman net- og einstaklingsspilun
í einn stílíseraðan hrærigraut þar
sem mikil áhersla er lögð á mismunandi hlutverk sem menn geta
brugðið sér í. Sagan í Brink er á
þann veg að The Ark er fljótandi
fyrirmyndarborg framtíðarinnar
en með tímanum, og hlýnun
jarðar, hefur borgin breyst í hálfgert fljótandi fangelsi þar sem
helmingur íbúanna gerir sitt besta
til að flýja borgina á meðan hinn
helmingurinn reynir að halda lífi í
borginni með því að halda öllum
íbúunum innan hennar. Inn í þetta
ástand detta leikmenn þar sem
þeir velja að ganga til liðs við
uppreisnarmennina eða yfirvaldið.
Söguþráður leiksins er gríðarlega
stuttur og ættu menn að geta
klárað sögu beggja fylkinganna á
einni góðri kvöldstund.
Til allrar lukku er boðið upp á
fleiri spilunarmöguleika heldur
en bara máttlausan söguþráðinn.
Free Play býður mönnum upp á
að spila í gegnum borð leiksins
eftir sínu eigin höfði og Challenge
krefst þess að menn leysi hinar
ýmsu þrautir í keppni við klukkuna. Takist mönnum vel til fá
þeir að launum ný vopn og fleira

AUKA
SÝNINGAR
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel
heppnað og
eftirminnilegt leikverk.“
FLOTTUR Á YFIRBORÐINU

I.Þ., Mbl.

Brink hefur útlitið en persónuleikinn er því miður ekki
alveg til staðar.
SPILUN

3/5

GRAFÍK

4/5

HLJÓÐ

til að betrumbæta karakterinn
sinn. Fyrir utan þetta geta menn
að sjálfsögðu spilað í gegnum
söguþráðinn saman eða þá á
móti mennskum andstæðingum í
gegnum alnetið.
Brink er leikur sem lítur mjög vel
út, með sérstakan stíl og fjölda
vopna og möguleika til að auðga
spilunina. Leikurinn klikkar þó
á nokkrum sviðum. Gervigreind

3/5

ENDING

NIÐURSTAÐA

3/5

„Critics choice“
Time Out, London

andstæðinganna jafnt sem samherjanna er afar vafasöm á köflum
og handsprengjurnar minna meira
á hurðarsprengjur en drápstól
en það versta er að Brink nær
ekki skara fram úr á neinu sviði.
Leikurinn er alls engin hörmung
en hann rétt slefar yfir það að
vera í meðallagi. Og það er ekki
það sem maður hafði vonast eftir.
- vij

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

TIL AÐ HORFA Á
ÚRSLITAKEPPNI
NBA ÁN ÞESS AÐ
MISSA VINNUNA.
Farðu snemma að sofa Þá
meinum við virkilega
snemma; upp úr
átta. Þá nærðu
fjögurra tíma svefni
áður en leikur hefst,
getur
horft á hann
og lagt þig svo
í fjóra tíma eftir
leik. Átta tíma
svefn, hinn fullkomni glæpur.

1

2

Plataðu yfirmanninn Hringdu inn og
segðu að þú sért
veikur. Það þýðir
ekki að segja að þú
sért með kvef eða annað smávægilegt, úrslitakeppnin er
rétt að byrja og
þú verður ljúga
upp veikindum
sem duga í
nokkrar vikur.

3

Drekktu kaffi Mjög
mikið kaffi. Þá
þarftu ekkert að
sofa og getur horft
á leikina og verið
sá hressi í vinnunni. Popp
getur þó ekki
borið ábyrgð á
heilsukvillum
sem fylgja
þessu ráði.

Fáðu vinnu
hjá NBA-liði
Fáðu
vinnu
hjá
Miami
Heat, þá geturðu
fylgst með
leikjunum á
launum – hvort
sem þú verður
húsvörður eða
vatnsberi.

4

Notaðu augntangir Spenntu
augntangir á augnlokin. Þær
halda augunum
opnum í vinnunni
eftir langa nótt og
enginn fattar að þú
ert í raun sofandi.

5

