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Sveinn Guðmundsson og Rebekka Blöndal heiðra Todmobile á miðvikudaginn ásamt félögum sínum í Menntaskólanum í tónlist. MYND/EYÞÓR

Todmobile  
einstök fyrirmynd 
Á miðvikudaginn verður Todmobile heiðruð af nemendum hins nýstofnaða 
Menntaskóla í tónlist. Rebekka og Sveinn verða kynnar og taka líka lagið. ➛2

Tryggir  
öruggan bakstur
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Hvenær heilluðust þið af Todmo-
bile? Rebekka: Fyrsta lagið sem 
ég man eftir var Stúlkan. Ég fór í 
Hemma Gunn þegar ég var fimm 
ára, var ein af börnunum sem hann 
tók viðtöl við. Við vissum ekkert 
hvenær okkar viðtöl myndu birtast 
svo fjölskyldan fylgdist afskaplega 
vel með Hemma Gunn þennan 
vetur. Og þar sá ég Todmobile flytja 
Stúlkuna í fyrsta sinn og það hefur 
verið uppáhaldið mitt síðan. Og ég 
fæ að syngja það á tónleikunum.

Sveinn: Ætli ég hafi ekki verið 
þriggja ára. Ég fékk vínylplötu með 
Spiladósarlaginu og fékk það alveg 
á heilann. En var samt svo skít-
hræddur við nornina í því lagi að ég 
stóð þriggja ára við plötuspilarann 
og færði alltaf nálina á byrjun þegar 
kom að kaflanum með norninni 
og hlustaði ekkert á hann. Og hef 
aldrei hlustað á nornapartinn á 
þessari plötu.

Hvaða lög syngið þið í sýning-
unni? Sveinn: Ég syng með Eilíf ró 
með söngkonu sem heitir Salome 
Sól og svo syngjum við Rebekka 
saman Pöddulagið. Við stefnum á 
að rífa þakið af húsinu.

Hver eru tildrög tónleikanna? 
Rebekka: Það hefur verið hefð fyrir 
því að halda alltaf haust- og vor-
tónleika í FÍH og þeirri hefð verður 
haldið áfram. Kennarar funda yfir-
leitt til að finna þema og við vorum 
tveir nemendur sem fengum að 
leggja til hugmyndir á þessum 
fundi, og það er gaman að segja frá 
því að við stungum upp á Todmo-
bile sem síðan var samþykkt. Mic-
hael Jackson verður svo heiðraður 
á vorönninni, í fyrra var það David 
Bowie og svo framvegis. Todmobile 
verður þrítug á næsta ári svo þetta 
er vel viðeigandi.

Er Andrea fyrirmynd ykkar í 
söng? Rebekka: Algerlega. Bæði 
raddlega og sem performer.
Sveinn: Við Rebekka komum bæði 
í ryþmasönginn úr klassíkinni, eins 
og Andrea, og það er ómetanlegt 
að geta horft til hennar og séð 
hvernig hún hefur nýtt klassíska 
námið í poppinu, blús, djassi og 
bara öllu. Það er svo margt hægt að 
læra af því.

Rebekka: Allir meðlimir Todmo-
bile eru klassískt menntaðir og 
nýttu menntun sína á breiðu sviði 
og það er mjög lærdómsríkt fyrir 
okkur öll, bæði strengjaleikarana í 
kammersveitinni, en Eyþór spilaði á 
selló, og svo er ferill Þorvaldar mjög 
spennandi fyrir bæði klassískt og 
ryþmamenntaða tónlistarmenn.
Sveinn: Það má segja að þau hafi rutt 
brautina fyrir klassískt menntaða 
tónlistarmenn sem langar að færa 
sig út úr rammanum og reyna fyrir 
sér í poppi, djassi, blús eða teknó.

Rebekka: Todmobile var ekki 
bara þekkt fyrir góða tónlist heldur 

skemmtilega búninga bara þekkt 
fyrir góða tónlist heldur skemmti-
lega búninga og sviðsframkomu 
og við erum mikið búin að pæla í 
búningum og þess háttar. Allir taka 
þátt í öllum lögum og skipta oft um 
föt svo þetta verður heilmikið sjó. 
Þau voru svo einstök og það hvetur 
okkur sem tónlistarmenn til að þora 
að vera líka einstök.

Sveinn: Svo hafa þau líka inn-
leitt vissa hluti úr klassíkinni inni í 
poppið, stórar strengjaútsetningar 
og flottar hljómasetningar.

Verður Todmobile á staðnum? 
Sveinn: Þorvaldur deildi viðburð-
inum á Facebook og sagðist vera 
snortinn og ætla að sitja í fremstu 
röð með popp og kók.
Rebekka: Svo við vonum að þau 

komi bara öll og lofum að redda 
þessum veitingum handa þeim.

Hvar eru tónleikarnir? Sveinn: 
Þeir eru í Gamla bíói sem er fal-
legasta tónleikahús landsins og 
það er ótrúlega spennandi að fá að 
syngja í þessu húsi.
Rebekka: Líka af því að það kemur 
við sögu Todmobile en hljómsveit-
in hélt gjarna útgáfutónleika þar.

Tónleikarnir eru á miðvikudag, 15. 
nóvember, klukkan 20 í Gamla 
bíói. Þar koma fram tólf söngvarar, 
fimm manna hljómsveit og þrettán 
manna kammersveit. Tónlistarstjóri 
er Vignir Þór Stefánsson. Aðgangur 
ókeypis en komið  tímanlega til að 
tryggja ykkur sæti. 

Sveinn og Rebekka hafa bæði verið aðdáendur Todmobile síðan þau voru smábörn. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Lopapeysuball 
á Akranesi 2006 
með Todmobile. 

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út 
þriðjudaginn 28. nóvember.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við 
auglýsingadeild sérblaða í síma 512 5402

Blaðið er stútfullt af allskonar skemmtilegu efni tengdu jólunum.

Svo hafa þau líka 
innleitt vissa hluti 

úr klassíkinni inni í 
poppið, stórar strengja-
útsetningar og flottar 
hljómasetningar 

Sveinn Hólmar Guðmundsson

Todmobile 
er þekkt fyrir 
góða tónlist og 
skemmtilega 
búninga.
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Bílar 
Farartæki

TOYOTATAT  COROLLA ÚTSALA
Nýr 2017 Active Diesel. Álfelgur. 
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

100% LÁN MÖGULEGT
- 790Þ. !!!

HONDA HR-V. Árgerð 2006, 4X4, 
ekinn aðeins 142þ.km, 5 gírar. Flott 
eintak, Þjónustaður af Bernhard. 
Verð 790.þ. Rnr.247288. Til sýnis og 
sölu á Bílalíf, Kletthálsi, s:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

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
SUBARU TRIBECA B-9 7 manna nýskr. 
07/2007, ekinn 116 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Raðnr. 
257032 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hjólbarðar

NÝJU ÝJU Ý 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

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

Sýningarsalur við Dragháls

ALLT FYRIR VÖRUHÚS OG LAGER

Brettahilluker� - stækkanlegt

Starfsmannaskápar

Smávöruhillur

M7 Milli-hilluker�

Vöruvagnar

Sta�arar

Árekstarvarnir í vöruhús
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Plastbox fyrir smávörur Brettatjakkur 2,3 tonn Plaststrimlahurð Hraðlokun

Kæli- og frystiklefar - Tilbúnir og 
eða smíðaðir eftir máli

Hurðar í lagerrýmið

Merkingar á hillukerfi og gólf

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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.
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.

 Ráðgjöf

REKSTRARRÁÐGJÖF
Sölu og markaðsráðgjöf. 

Viðsnúningur í rekstri. 

Mikil reynsla. 

Trúnaði heitið. 

Hafðu samband á:

gkradgjof@gmail.com

 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

 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, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

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

 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. Lokað frá 12. nóvember - 5. 
desember.

Heilsa

 Nudd

NUDD/MASSAGES
Býð upp á heilnudd og slökun, 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið kvöld og helgar. S. 
894 4817

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
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

Atvinna

 Atvinna í boði

GETUR ÞÚ SELT Í GEGNUM 
SÍMA Í HLUTASTARFI?
Líftryggingaumboð Íslands 

leitar eftir öflugum aðilum í 
símsölustarf sem gengur út á að 

selja vátryggingar. 

Ef þú ert alvöru sölumaður sem 
náð hefur 18 ára aldri getur þú 
sent ferilskránna þína í pósti á 
netfangið helgi@kml.is og við 
höfum síðan samband við þig.

Auglýsing eftir umsóknum  
um aflaheimildir fyrir opinber  

sjóstangaveiðimót, skv. 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða m.s.br.

Auglýst er eftir umsóknum um vilyrði vegna aflaskráningar 
vegna opinberra sjóstangaveiðimóta sem áætlað er að halda 
á yfirstandandi fiskveiðiári, sbr. reglugerð nr. 916/2016 um 
skráningu afla á opinberum sjóstangaveiðimótum.

Skilyrði þess að afli sem veiðist á sjóstangaveiðimóti skráist 
ekki til aflaheimilda skips er að vilyrði Fiskistofu vegna 
aflaskráningar hafi verið aflað.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk. og skulu 
umsóknir sendar Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði 
á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðu stofnunar-
innar, http://www.fiskistofa.is/. Með umsókn skal fylgja  
kostnaðaráætlun fyrir mótshaldið, samþykktir félagsins,  
upplýsingar um reglur  um félagsaðild og ársreikningar.

Tilkynningar

Fasteignir

Save the Children á Íslandi

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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