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“Ég var ekki tilbúinn til að fórna öllu fyrir tískuna en það er næstum því skilyrði vilji maður ná langt innan tískuheimsins. Mig langaði að gera eitthvað meira.” 
MYND/ANTON BRINK

Fjöllin  
kölluðu hann heim
Friðrik Agni Árnason hefur kennt dans í Ástralíu, unnið við tísku í Stokkhólmi 
og Dúbaí og er nýtekinn við starfi verkefnisstjóra Listahátíðar í Reykjavík 2018.

MARAÞON 
NOW OG 
11GB Á 
3.990 KR.* 

MARAÞON 

365.is

*á mánuði



og láta drauma sína rætast. Það 
þarf ekki að vera svo flókið,“ segir 
Friðrik Agni brosandi.

Menningarheimar mætast
Spurður hvernig það hafi verið að 
búa í Dúbaí segir hann það hafa 
verið merkilega reynslu því þar sé 
menningin í mikilli mótun. „Borgin 
er mjög sérstök. Hún er eins og 
annar heimur, miðað við það sem 
við þekkjum í Evrópu. Í Dúbaí 
mætast ólíkir menningarheimar en 
landið er um leið mjög alþjóðlegt. 
Tæpur fjórðungur íbúa er inn-
lendur en aðrir hafa flutt þangað 
frá öðrum löndum, þar af margir 
frá Evrópu og flestir tala ensku. Það 
er mikið um andstæður í Dúbaí og 
mikið af fjármagni í gangi. Þar eru 
tækifæri á hverju strái fyrir ungt 
fólk í skapandi geiranum og auð-
velt að öðlast mikla vinnureynslu. 
Dúbaí er mikil vinnuborg og hægt 
að þéna mikinn pening og einnig 
spara mikið fé því það er enginn 
tekjuskattur í landinu. Margir 
eiga erfitt með að snúa til baka til 
Evrópu eftir að hafa vanist því að 
lifa hátt og lifa því lúxuslífi sem þar 
er í boði.“

Fjöllin heima kölluðu
Friðrik Agni ákvað hins vegar að 
snúa heim aftur. „Fjöllin hér heima 
kölluðu á mig. Ég var reyndar á leið-
inni til New York en ég fékk skóla-
styrk til að læra grafíska hönnun. 
Ég var þó tvístígandi yfir því vegna 
þess að ég var búinn að vera á svo 
miklu flakki. Mér fannst ég hafa 
uppfyllt þessa ævintýraþrá og 
langaði líka að vera í kringum fjöl-
skylduna mína. Ég flutti því heim og 
settist á skólabekk á Bifröst.“

Líf Friðriks Agna hefur einn-
ig snúist um dans og hann hefur 
níu sinnum orðið Íslandsmeistari 
í samkvæmisdönsum. Dansinn 
leiddi hann til Ástralíu þegar hann 
var aðeins nítján ára gamall, en þar 
kenndi hann samkvæmisdansa, 
æfði dans og tók þátt í danskeppn-
um. „Mér bauðst að koma út að 
kenna og dansa og ég ákvað að slá 
til. Það var góð reynsla en ég ákvað 
að snúa mér heldur að tísku og fór 
þaðan í námið í Mílanó. Það var 
heldur langt í burtu að vera hinum 
megin á hnettinum en ég áttaði mig 
í raun ekki á fjarlægðinni fyrr en ég 
var kominn þangað.“

Kennir og kynnir dans
Friðrik Agni hefur alls ekki sagt 
skilið við dansinn þótt hann hafi 
ráðið sig til Listahátíðar í Reykja-
vík. Hann kennir bæði zumba og 
jallabina og er með vefsíðuna, 
www.dansogkultur.is ásamt Önnu 
Claessen, bestu vinkonu sinni. 
„Jallabina er nýjung en um er að 
ræða miðausturlenskt dansfitness 
sem mér finnst ótrúlega skemmti-
legt. Dans og kúltúr snýst svo um 
að miðla því sem er að gerast í 
dansheiminum á Íslandi en þar 

er ótrúlega margt í boði. Hægt er 
að dansa á hverjum degi á fleiri en 
einum stað í Reykjavík. Við erum 
í góðu samstarfi við dansskóla og 
-félög og þau eru stundum með 
snappið okkar. Við höfum einnig 
verið í samstarfi við ferðaskrifstofu 
og fórum út til Spánar með tuttugu 
manna hóp þar sem við dönsuðum 
á ströndinni á hverjum degi. Við 
erum þegar farin að skipuleggja 
næstu ferðir og þær munu örugg-
lega koma á óvart,“ segir Friðrik 
Agni að lokum.

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@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

„Dúbaí er mikil vinnuborg. Margir eiga erfitt með að snúa til baka til Evrópu 
og venjast því að lifa hátt og lifa því lúxuslífi sem þar er í boði.“ 

Friðrik Agni fór til Spánar með bestu vinkonu sinni, Önnu Claessen, ásamt 
hópi fólks að dansa.

Undanfarin ár hef ég verið 
verkefnisstjóri hjá Hinu 
húsinu en er hægt og 

rólega að færa mig yfir til Listahá-
tíðar í Reykjavík. Þetta er þvílíkt 
spennandi verkefni, fjölbreytt og 
víðfeðmt og ég mun vinna náið 
með listrænum stjórnanda, kynn-
ingarstjóra og framkvæmdastjóra,“ 
segir Friðrik Agni Árnason glaður í 
bragði. „Ég hlakka til að vinna með 
listamönnum, koma listinni á fram-
færi og setja listina inn í samfélagið. 
Það er ótrúlega dýrmætt og gefandi 
að fá að vinna með skapandi og 
virtum listamönnum og skipuleggja 
mismunandi viðburði.“

Vildi ekki fórna öllu fyrir 
tískuna
Friðrik Agni lærði listræna stjórnun 
við Instituto Europeo di Design í 
Mílanó á Ítalíu með áherslu á tísku 
og starfaði innan þess geira um 
tíma. „Ég vann við listræna stjórn-
un, stíliseringu og tískuljósmyndun 
í Stokkhólmi, á Ítalíu og í Dúbaí, þar 
sem ég bjó í hálft ár. Ég hef mikinn 
áhuga á tísku og fylgist vel með 
nýjustu tískustraumum og stefnum 
en á einhverjum tímapunkti fann ég 
að ég var ekki tilbúinn til að fórna 
öllu fyrir tískuna en það er næstum 
því skilyrði vilji maður ná langt 
innan tískuheimsins. Mig langaði 
að gera eitthvað meira. Þegar leiðin 
lá heim á ný tók ég mastersgráðu 
í menningarstjórnun frá Háskól-
anum á Bifröst,“ segir Friðrik Agni 
og samþykkir að hann hafi vissulega 
mikla reynslu og prófað margt 
miðað við aldur en hann verður þrí-
tugur í lok ársins.

„Ég hef alltaf lifað ótrúlega 
hratt. Þegar ég fæ hugmyndir sem 
mig langar að verði að raunveru-
leika hika ég oftast ekki við að 
framkvæmda þær. Margir eiga sér 
drauma en finnst of flókið eða erfitt 
að hrinda þeim í framkvæmd en 
ég hvet alla til að grípa tækifærið 

Friðrik Agni hefur níu sinnum orðið Íslandsmeistari í samkvæmisdönsum. Dansinn leiddi hann til Ástralíu þegar hann var aðeins nítján ára gamall. MYND/ANTON BRINK

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 
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Bílar 
Farartæki

FLOTT EINTAK !
Volvo XC60 Momentum D4 Diesel 
(181 hö) 12/2014 (mód 2015) ek 36 
þ.km Leður ofl Verð 5.790 þús !!!

BESTA VERÐIÐ !
NÝR BÍLL , Renault Master L2-H2. 
Umboðið 3950 + VSK ! OKKAR VERÐ 
3350 + VSK !!! Tökum eldri vinnubíla 
uppi !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

BMW X5 XDRIVE 35I E70 nýskr. 
07/2011, ekinn 83 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur, mjög vel búinn og 
flottur. TILBOÐSVERÐ 4.990.000 kr. 
Raðnr. 255850 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2018 
STÓRSPARNAÐUR!

Nú er rétti tíminn til að panta 
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 

frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 
Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is s. 863 4449

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.EHF.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.

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

 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

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

CR-V Executive dísel
Ótrúlega flottur bílinn og vel með farinn, nýskráður 

2/2012, ekinn 76 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

Civic Elegance Navi 
Garmin leiðsögukerfi, bluetooth, 7” snertiskjár, 

nýskráður 7/2017, ekinn 3 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur.

 Verð kr. 3.490.000

CR-V Elegance Navi
Lítið ekinn, Garmin leiðsögukerfi og bluetooth, 

nýskráður 3/2017, ekinn 5 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 5.190.000

Jazz Trend
Rúmgóður sparibaukir, nýskráður 5/2017,  

ekinn 13 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

CR-V Executive dísel
Krómpakki, vindskeið, mjög vel með farinn, nýskráður 

2/2017, ekinn 5 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.390.000

CR-V Elegance dísel 2wd
Uppgefin eyðsla aðeins 4,4L/100km mv. blandaðan 

akstur, nýskráður 7/2016, ekinn 16 þús.km.,  
dísel, 6 gírar.

Verð kr. 4.350.000

HR-V Executive
Lítið ekinn, Garmin leiðsögukerfi, bakkmyndavél, 

glerþak, nýskráður 11/2016, ekinn 6 þús.km., bensín, 
sjálfskiptur.

Verð kr. 4.090.000

Civic Comfort
Nýskráður 2/2016, ekinn 26 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

CR-V Executive
Leðurinnrétting, glerþak, nýskráður 2/2012,  

ekinn 67 þús.km., bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 3.390.000

CR-V Executive
Einn eigandi, nýskráður 9/2013, ekinn 55 þús.km., 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

HONDA

HONDA HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA HONDA

HONDA

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

notaðir.bernhard.is 
opið allan sólarhringinn

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

notadir.bernhard.is

Hafðu samband við söluráðgjafa um fjölbreytt lánakjör og fjármögnunarleiðir.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
Hágæða Hornafjarðarhumar 

SJÁVARFANGI Heimsending. www.
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 

humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
206677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓ - JÓ - N &
ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJBYGGINGA. SJBYGGINGA. S Á 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 F. F. F
FOREIGNERS - ENSKA

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENGLISH f. Adults/ ENSKA f. 
Fullorðna: I,II,III. Start/Byrja: 30/10, 
27/11 - 2018: 8/1, 5/2, 5/3. 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2 - 5 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds: www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fulloðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

Heimilið

 Barnavörur

VAVAV GNSTYKKI, KERRUSTYKKI
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 165.900.- Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.
is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJKJK AVÍAVÍA K
133 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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Vinnslusvæði fyrir ómenguð jarðefni, landfylling og höfn
Þann 19.október 2017 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 og gerð deiliskipulags er varðar mögulegt efnisvinnslusvæði við Álfsnesvík.

Með vísan til 1. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og laga nr. 105/2006 um umhverfismat 
er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is og adalskipulag.is). Óskað er eftir því að 
athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 20. nóvember  
2017. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborga

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

  Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030  
Efnisvinnslusvæði við Álfsnesvík 

Vinnslusvæði fyrir ómenguð jarðefni, landfylling og höfn

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Þann 12.október 2017 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, er varðar skilgreiningu miðsvæða (M2c-M2g) við Suðurlandsbraut og í Múlum, varðandi 
heimildir um íbúðarhúsnæði.

Með vísan til 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá 
reykjavik.is og adalskipulag.is). Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á framfæri á 
netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 1. nóvember  2017. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- 
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborga
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Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

  Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030  
Miðsvæði M2c-M2g. Múlar-Suðurlandsbraut

Heimildir um íbúðarhúsnæði 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Tilkynningar

Til sölu
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