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KYNNINGARBLAÐ

Tónlist

Joseph Cosmo Muscat er maðurinn á bak við SEINT. MYND/ANTON BRINK

Hreinsum stóla,
sófa, dýnur-rúm
og margt fleira!
Myglu þrif og lyktareyðing á öllum ökutækjum og oson
meðfreð ef þess þarf.
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Húsgagnahreinsunin ehf.
Við erum á facebook
Eldshöfði 8, 110 Rvk. S: 577-5000

Einlægni er nýi

töffaraskapurinn
Joseph Cosmo Muscat er margreyndur tónlistarmaður sem flytur tónlist undir nafninu SEINT. Hann segir að tónlistin spretti frá líðan sinni og
vonar að aðrir geti fundið sig í tilfinningum sem hann túlkar. Fráfall eins
besta vinar hans er umfjöllunarefni næstu plötu. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is

Framhald af forsíðu ➛
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oseph Cosmo Muscat hefur
vakið athygli undanfarið með
tónlist sem hann gefur út undir
nafninu SEINT. Hann hefur mikla
reynslu úr þungarokki og rappi en
seinustu þrjú ár hefur hann búið til
sína eigin stefnu sem kölluð er „Post
Pop“ eða „heimsendapopptónlist“.
Hann vinnur nú í þriðju plötu SEINT,
sem fjallar um fráfall eins besta vinar
hans, sem framdi sjálfsvíg í sumar.
„Móðir mín hefur verið að semja
lög síðan ég man eftir mér, þannig
að tónlist hefur alltaf verið mikill
hluti af lífi mínu,“ segir Joseph. „Ég
ólst uppi í Breiðholti í kringum alkóhólisma og mikla fátækt. Þar af leiðandi fór ég mjög snemma að hlusta á
beitta tónlist á borð við amerískt hip
hop og seinna þungarokk. Það var
ákveðið frelsi í að setja á sig heyrnartólin og hækka. Auk þess tengdi ég
mikið við tilfinninguna í þessum
tónlistarstefnum.“

Fór snemma að spila

Joseph segir að sig hafi alltaf langað
að útsetja og semja lög. „Mamma
sendi mig að læra á fiðlu til að byrja
með. En þegar ég var orðinn 13 ára
kynntist ég strákum sem eru enn
vinir mínir í dag og við stofnuðum
svo harðkjarna metalsveitina
Brothers Majere,“ segir Joseph. „Ég
tók upp bassann. Þar byrjaði maður
að semja.“
Á unglingsárunum þróaðist tónlistarsmekkurinn og Joseph færði
sig frá klassísku þungarokki yfir í
harðkjarna pönk. Þegar Brothers
Majere hætti tók harðkjarnasveitin
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Celestine fljótlega við. „Um 20062007 stofnaði ég Celestine og var
í því bandi þangað til við hættum
2013,“ segir Joseph. „Um svipað leyti
og Celestine var að gefa út sína fyrstu
plötu uppgötvaði ég Nine Inch Nails
og áttaði mig á að tónlist um tilfinningar þyrfti ekki að vera væmin. Það
opnaði nýja vídd fyrir mér.“
„Um þetta leyti söng ég fyrst inn á
upptöku. Þó ég hafi örugglega samið
svona þúsund lög man ég eftir þessu
lagi enn í dag. Það var hryllingur,“
segir Joseph og hlær. „Þá fyrst fór ég
að hugsa um að syngja, en ég var á
fullu með Celestine og við vorum að
gera frekar góða hluti, svo það beið.
Við gáfum út tvær plötur á mjög
stuttum tíma og fórum í tónleikaferðalag um Danmörku og Þýskaland. Á sama tíma var ég fenginn til
liðs við harðkjarnahljómsveitina I
Adapt og fór í tónleikaferðalag um
Bandaríkin. Þetta var allt að gerast
svo hratt á þessum tíma, enda var ég
kornungur og æstur í þetta, bara 18
ára og með framtíðina fram undan.
En svo urðu endalaus meðlimaskipti í Celestine og menn vildu fara
í ólíkar áttir og urðu uppteknir við
ýmislegt annað. Það hægði á okkur á
endanum.“

Joseph hefur komið víða við í tónlistinni. MYND/ANTON BRINK

Vinurinn semur
í gegnum hann

Frá rokki í rapp

Um 2009 fór Joseph að fikra sig
áfram í rappi. „Vinir mínir, Ómar,
sem var líka í Celestine, og æskuvinur minn, Karl Ólafur, sem er búinn
að vera rappari síðan hann var polli,
voru í hip hop sveitinni Rímnaríki
og þeir höfðu verið að búa til lög í
gegnum árin,“ segir Joseph. „Ég hef
alltaf litið á mig sem tónlistarmann
og ekki viljað vera bundinn við einhverja eina tegund af tónlist, þannig
að ég ákvað að byrja að skrifa rímur
og rappa.“

Gói, vinur Josephs, söng tvö lög með SEINT á tónleikum. MYND/GRÉTAR MAR
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„Á þessum tíma kom út tímamótaverk sem hafði djúpstæð áhrif
á mig, 808s and Heartbreak með
Kanye West,“ segir Joseph. „Þessi
plata sprengdi svolítið kertin í
hausnum á mér. Þegar ég heyrði
þessa plötu hugsaði ég: „Þessi
gaur er listamaður. Rapp þarf ekki
einungis að snúast um að upphefja eigið egó, þetta er líka hrein
tjáning.““
„Þá var autotune-ið að byrja í
Bandaríkjunum en var ekki komið í
notkun hér. Ég held að ég sé ekki að
ljúga þegar ég segi að Rímnaríki hafi
gert fyrsta autotune lagið á Íslandi,
sem heitir Utopia.“
„Ég get ekki sungið staka nótu
til að bjarga lífi mínu en þarna fór
ég að gera tilraunir með autotune
og búa til karakter út frá effektum,
sem á endanum gerði mér kleift að
skapa heim SEINT,“ segir Joseph.
„Það var langt ferðalag frá þungarokkinu yfir í þetta form og maður
þurfti að læra að framleiða tónlistina alla sjálfur frá grunni. Margir
í kringum mann voru líka svolítið
gáttaðir á því hvað maður væri að
gera. Þegar fólk er vant einhverju
einu frá þér og þú gerir eitthvað nýtt
skilja ekki endilega allir aðilar alveg
hvert þú ert að fara.“

Enn að finna hljóminn

„Ég sem rosalega mikið út frá því
hvernig mér líður,“ segie Joseph.
„Ég hef alltaf verið trúaður og þó
að tónlistin sé ekki trúarlegs eðlis
er andrúmsloftið og skilaboðin
kannski í þá átt. Hún er ekki um
eitthvað efnislegt og mér líður eins
og tónarnir og flæðið komi annars
staðar að og fari í gegnum mig.“
„Einlægnin er nýi töffaraskapurinn að mínu mati,“ segir Joseph.
„Mannkynið er að færast meira í
áttina að skynsemi og kærleika og
fólk hefur opnari hug. Maður er bara

að reyna að finna hið góða í sjálfum
sér jafnt sem öllum öðrum. Ég sé
tónlistina sem framlengingu á þeirri
hugsjón. Maður býr til ákveðna frásögn sem aðrir geta speglað sig í. Þó
þetta fjalli um mínar upplifanir og
sé allt mjög persónulegt getur fólk
fundið sig í tilfinningunni og skilgreint hana á sinn eigin hátt.”
„Ég fjalla um visku, ást, skilning
og æðruleysi en á sama tíma að
hafa fokking gaman af þessu,“ segir
Joseph „Það má segja að það sé
stemningin þegar ég er að semja,
skemmtilegur alvarleiki.“
„Eftir að lagið Post Pop kom út
fékk ég mjög jákvæð viðbrögð.
Svo hefur þetta vaxið síðan,“ segir
Joseph. „Maður er kominn með
nokkra aðdáendur sem mæta
reglulega á tónleika og fylgjast með
manni. Það er mjög jákvætt og hvetjandi. Þó maður sé bara að gleðja
nokkra aðila er það þess virði.“
SEINT spilaði á Secret Solstice
í sumar og spilar fimm sinnum á
off-venue hluta Iceland Airwaves
í næsta mánuði. „Það er bara rétt
rúmt ár síðan ég byrjaði að spila á
tónleikum sem SEINT þannig að
þetta er enn þá frekar nýtt fyrir mér.
Maður en enn að kynnast fólki í
bransanum, kynna verkefnið, semja
efni og finna hljóminn. Núna fíla ég
að reyna að gera tónlistina aðeins
tærari og aðgengilegri en áður.“
SEINT hefur unnið ábreiður af
lögum eftir þekkta popptónlistarmenn. „Ég byrjaði á að sampla stærri
listamenn en svo leiddi eitt af öðru
og á endanum gerði ég ábreiður,“
segir Joseph. „Ég var að gefa út
ábreiðu af Rihönnu-lagi og ætla að
gefa út aðra ábreiðu af Maroon 5 lagi
núna fyrir Airwaves.“
Joseph hefur ekki fengið viðbrögð
frá þessum listamönnum. „En ef ég
fæ kæru einn daginn þá er það bara
góð kynning,“ segir hann léttur.

Þriðja plata SEINT er í vinnslu.
„Nýja platan er tileinkuð Góa vini
mínum sem svipti sig lífi í sumar.
Ég bjó með honum frá því í janúar
þar til í maí á þessu ári, þannig að ég
var mikið með honum undir lokin,“
segir Joseph. „Hann barðist við alkóhólisma árum saman, svo maður
hafði alltaf áhyggjur af því að þetta
yrði honum að falli á endanum.“
„Þetta var frekar mikið helvíti,“
segir Joseph. „Þetta var svo góður
strákur, virkilega falleg sál og flinkur
listamaður. Við í vinahópnum
höfum alltaf talað um að hann væri
hæfileikaríkastur af okkur öllum. En
ljósið í þessu öllu er að hann skildi
eftir sig ógrynni af fallegri tónlist
áður en hann fór, þar á meðal tíu lög
sem verða gefin út á næsta ári sem
hann samdi með æskuvini okkar
beggja Grétari Mar.“
„Titillinn á nýju plötunni kom
tveimur dögum áður en Gói svipti
sig lífi. Þá vissi ég ekki um hvað
platan myndi fjalla,“ segir Joseph.
„En ég gerði titillagið, sem heitir The
World is not Enough. Svo tveimur
dögum seinni vissi ég um hvað
platan væri. Ég lít þannig á að þar
sé verið að segja mér eitthvað. Svo
samdi ég annað lag sem er hans
sjónarhorn gagnvart mér meðan á
okkar sambúð stóð og það kom bara
að handan. Ég er nokkuð viss um að
hann hafi samið það í gegnum mig
rétt áður en hann fór aftur í andaheiminn. Gói mun ávallt vera partur
af SEINT eftir þetta. Tenging okkar
rofnar aldrei eftir þetta.“
„Nýja platan kemur líklega út eftir
áramót og ég ætla að gera epískt
tónlistarmyndband fyrir hana áður
en hún kemur út,“ segir Joseph.
„Þetta er allt í vinnslu núna.“

Mikilvægt að elska sjálfan sig

Joseph segir að það séu ýmsar leiðir
til að hjálpa fólki í kringum sig að
líða betur. „Við verðum að hlusta á
hvert annað og taka mark á því ef
fólki líður illa,“ segir hann. „Ég mæli
sterklega með að fólk elski sjálft sig
og fari vel með sig. Þá fyrst geturðu
haft jákvæð áhrif á aðra í kringum
þig og þar af leiðandi hjálpað öðrum
að yfirstíga erfiðleika sína.“
„Við speglum okkar innri veruleika út á við og ef við búumst við
því versta frá öllum er það líklega
það sem kemur til baka,“ segir
Joseph. „Bara það að heilsa, brosa og
spyrja hvernig fólk hefur það getur
breytt öllu. Sumum líður eins og
öllum sé sama um sig. Það er mikilvægt að sýna gott fordæmi og koma
fram við aðra eins og þú vilt láta
koma fram við þig.“

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.
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Naustabryggja 36
Opið hús mánudaginn 16. október milli
kl. 17:15 og 17:45
Glæsileg 4ja herbergja íbúð á tveimur
hæðum með óhindruðu sjávarútsýni
og aukinni lofthæð í Bryggjuhverfinu í
Reykjavík. Íbúðin er skráð 93,1 fm en er
nær 110 fm að gólfleti þar sem hluti efri
hæðar er ekki skráð. A neðri hæð er eldhús opið við stofu/borðstofu, baðherbergi
með þvotta aðstöðu, tvö svefnherbergi og svalir. Á efri hæð er stórt alrými sem
er nýtt sem sjónvarps og svefnherbergi og útgengi á svalir. Eigninni fylgir stæði í
bílageymslu á jarðhæð. Verð 48,9 m.

Ásgarður 33 – 108 Reykjavík

Fallegt raðhús á þremur hæðum.
Íbúðin er á tveimur hæðum, í kjallara
er gott herbergi, baðherbergi, alrými,
þvottahús og geymsla. Forstofa,
fataskápur. Eldhús opið við hol, hvít
sprautulökkuð innrétting. Stofa/borðstofa, flísar á gólfi, útgengi í afgirtan
og gróinn suðurgarð. Gengið upp á
efri hæð hússins um steyptan stiga.
Rúmgott hjónaherbergi, innbyggður
fataskápur. Fallegt baðherbergi, flísar á gólfi og veggjum. Barnaherbergi með innbyggðum fataskáp, hægt að breyta í tvö herbergi. Í kjallara er gott rými, sem gæti
nýst sem sjónvarpsherbergi eða vinnurými, harðparket á gólfi. Stórt herbergi , sér
baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. Væri unnt að koma fyrir eldhúskrók í herbergi.
Þvottahús innaf alrými. Mjög góð staðsetning og rólegt umhverfi. Verð 52,9 millj.

Þórður S.
Ólafsson,
löggiltur
fasteignasali.

Björg
Ólafur Már
Ágústsdóttir,
Ólafsson,
skrifstofa
löggiltur
fasteignasali.

HÚ

S

Bergstaðastræti 43a

Naustabryggja 36
– 110 Reykjavík

Ingibjörg
Þórðardóttir,
löggiltur
fasteignasali.

Bergstaðastræti 43a
neðri sérhæð
- 101 Reykjavík

Skúlagata 42
- 101 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 16. október
milli kl 17:15 til 17:45
Mjög skemmtileg og mikið endurnýjuð
3ja herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð
með sér inngangi í stein bakhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið við borðstofu, rúmgóða stofu,
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari, og útgengi út á timburverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi með innbyggðum fataks´paum,
einnig gengið þaðan út á sömu tilburverönd og úr baðherbergi.
Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina og alla verslun, þjónustu
og veitingahús. Verð 45,8 millj.

Grandavegur 47, 107 Reykjavík

Skúlagata 42

Falleg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð
með glæsilegu útsýni í húsi fyrir 60 ára
og eldri við Grandaveg 47. Íbúðin og
bílskúr er samtals 144,6 fm og skiptist
í forstofu með fataskápum, stórar
samliggjandi stofur og borðstofu með
útgengi á flísalagðar yfirbyggðar svalir
með frábæru útsýni, eldhús, sér þvottahús, hjónaherbergi með fataskápum
og útgengi á svalir, sjónvarpsherbergi
og flísalagt baðherbergi. Massíft eikarparket er á gólfum íbúðarinnar, nema baðherbergi og þvottahúsi. Sér bílskúr fylgir íbúðinni og sér geymsla í kjallara. Verð
69,8 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á vinsælum
stað við Skúlagötu í miðborg
Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í forstofu,
eldhús, setustofu, tvö svefnherbergi og
baðherbergi. Möguleiki á að kaupa allt
innbú og búnað í íbúðinni. Falleg íbúð í
góðu og nýlegu lyftuhúsi, stutt í verslun og þjónustu og miðborgina. Íbúðin er laus
til afhendingar við kaupsamning
Verð 39,9 millj.

Fiskislóð 61-65 , 101 Reykjavík

Eignin er á 5 fastanúmerum og
er alls 2.766 m2. Húsið er í góðu
ástandi og hefur fengið gott viðhald. Í dag er rekin fiskvinnsla í
húsinu en fjölbreyttur atvinnurekstur er í næsta nágrenni og
miklir möguleikar sem felast í
eigninni.
Afhending eignar yrði skv. samkomulagi við eiganda sem hefur alla eignina í notkun í dag.
Gott athafnarsvæði umhverfis húsið og þá er fjöldi bílastæða.
Fasteignin að Fiskislóð 61-65 er hluti af heildarhúsinu frá nr. 53-65 en húsið
stendur á um 6753 m2 lóð. Alls er brúttóstærð hússins 4976 m2 og er brúttóstærð
61-65 samtals 2766 m2 eða um 56% af heildarhúsnæðinu.

Stofnað

1983
Sími 520 7500

Við kunnum að meta
fasteignina þína
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali
Hlynur Halldórsson lögg. fasteignasali
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hildur Loftsdóttir ritari

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Smáauglýsingar
Hjólbarðar

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Varahlutir

Málarar

Þjónusta

Getum bætt við okkur inni
verkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758

Hreingerningar

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

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

RENAULT MASTER DCI 125 L2/H2
Tveir bílar til afhendingar strax.
Nýskr. 01/2015, eknir 40/46 Þ.km,
dísel, 6 gíra, bakkskynjarar. Verð
2.899.000 +vsk. Sjá BILO.is

Húsaviðhald

VY-ÞRIF EHF.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

Búslóðaflutningar

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

Bókhald

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

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

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

Sýningarsalur við Dragháls

KÆLI- OG FRYSTIKLEFAR
Hannaður
sérstaklega
eftir þínum
þörfum,
- fullkomin
nýting.

Hurðar og hillurekkar fyrir kælirými:

Hraðlokun
Auðveldur í uppsetningu

Loftskiptihurðar

Vængjahurð Gler ,,frontar’’

TA K T I K

Tilbúinn með öllum vélbúnaði

loftteppi

4925#

Plaststrimlar

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

