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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Það eru til ótal raunveruleikaþættir sem snúast
um útlit og tísku. Langflestir endast skammt
og njóta takmarkaðra
vinsælda en nokkrir hafa
slegið rækilega í gegn og
haft mjög mikil áhrif.
➛4

Retró og
rauðir skór
Esther Jökulsdóttur söngkonu
finnst gaman að klæða sig upp á
og er veik fyrir skemmtilegum
fötum, einkum þó yfirhöfnum
og höfuðfötum. ➛2

KÁPUR
Töff, hlýtt og flott!

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 6 . N ÓV E M B E R 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Glæsilegur þýskur
náttfatnaður
• Náttföt
• Náttkjólar
• Sloppar

Bláu húsin v/ Faxafen.
selena undirfataverslun

sími 553 7355.
www.selena.is

Esther sækir innblástur til Stevie Nicks, söngkonu Fleetwood Mac, bæði í tónlistinni og tískunni.

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

S
Smart Jólaföt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Blúndutoppar
Kr. 7.990.Litir: rautt, svart

kósíðir kjólar og leðurfatnaður eru lýsandi fyrir klæðaburð
Estherar sem leggur mikið
upp úr fötum og finnst gaman að
leika sér með stíla og samsetningar.
„Ef ég ætti að lýsa stílnum mínum
svona dagsdaglega þá myndi ég
segja að ég væri að blanda saman
stílum frá fimmta og áttunda áratugnum,“ segir hún og viðurkennir
að sækja sér fyrirmyndir í söngkonur, bæði hvað varðar raddbeitingu, val á tónlist og klæðaburð.
„Ég held að ég sé svona Stevie Nicks
og Marlene Dietrich blanda, mér
finnst gaman að svona rokkuðum
út í kántrí stíl, samanber hatturinn
hennar Stevie Nicks en mér finnst
mjög gaman að höttum og húfum.
Svo finnst mér líka gaman að leika
mér með karlmannlegan stíl frá
fjórða áratugnum og sæki þá í
Marlene Dietrich, jakkaföt, hatta,
skyrtur og vesti og svo framvegis.
Svo á ég líka til að vera mjög klassísk og finnst þá gaman að skoða
hvað Gwyneth Paltrow er að pæla
h
og hvernig hún klæðir sig.“
Esther kaupir fötin sín víða og
getur gleymt sér í að gramsa á
mörkuðum eftir fjársjóðum. „Ég
fer mikið í Rauðakrossbúðirnar og
á markaði, en svo er ég líka mjög
hrifin af Karen Millen. Ég verslaði
mikið í Nostalgíu á sínum tíma og
fleiri búðum sem seldu notuð föt

og finnst líka æði að kíkja í Kjóla
og konfekt og sjá hvað er þar á
boðstólum. Svo er ég mjög hrifin
af hönnun Birtu Björnsdóttur í
Júníform, hún er í heimsklassa í
hönnun.“ Yfirhafnir eru veikleiki
sem hún viðurkennir fúslega og þá
helst leður og skinn. „Ég kaupi samt
aldrei nýjar skinnvörur heldur eitt
eitthvað sem einhver annar hefur átt
og keypt fyrst. Ég keypti til dæmis
einu sinni selskinnsjakka í Rauða
krossinum á heilar 3.000 krónur og
notaði hann þangað til hann nánast datt í sundur. Svo á ég skósíðan
pels sem ég keypti á flóamarkaði í
Svíþjóð fyrir tveimur árum og hann
kemur sér vel þegar fer að kólna. “
Esther kaupir föt helst á útsölum og
erlendis og er Búdapest í uppáhaldi
þar sem hún segir verslanirnar
flottar og hagstætt verð. Hún viðurkennir samt að henni finnist ekki
alltaf gaman að kaupa föt. „Það
getur verið skemmtilegt, en líka
mjög leiðinlegt! Ég þarf að vera í
vissu skapi til að versla. Ég er ekki
góð í verslunarferðum erlendis, hef

litla þolinmæði í það. Sendu mig
frekar inn á safn!“
Hún segir jarðarliti vera í uppáhaldi en svo eigi hún mikið svart,
eins og flestir Íslendingar. „Ég á
samt alveg til að vera í lit. Uppáhaldsskórnir mínir eru eldrauðir úr
Kjólum og konfekti og svo keypti
ég mér græna tösku í Karen Millen
í sumar og grænan kjól í stíl.“ Rautt
og grænt leiðir hugann óneitanlega
að jólunum og Esther er komin á
kaf í undirbúning. „Nú er ég á fullu í
að undirbúa Hnallþórujólin okkar
Björgvins Franz sem verða í Gaflaraleikhúsinu þann 7. desember
og þar verð ég í skemmtilegum
fötum frá ýmsum tímabilum. Ég
fer líka heim á Austurlandið og
syng í Tónlistarmiðstöð Austurlands 3. desember. Síðan erum við
Hlynur bróðir minn og fleiri góðir
kappar að undirbúa tónleika af
diski sem við gáfum út og heitir
Letters and Tattletales, en Hlynur
er fluttur heim eftir að hafa búið í
Noregi svo við erum ólm í að spila
saman aftur.“

Bolero peysa
Kr. 3.900.Litur: svart

Blúndukjóll
Kr. 9.900.Litir:
svart, dökkblátt

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Græna taskan frá Karen Millen passar vel við svörtu fötin sem Esther
viðurkennir að hún eigi aðeins of
mikið af eins og þorri Íslendinga.

Rauði leðurjakkinn frá Ralph Lauren er í miklu uppáhaldi en hann var keyptur
í verslun með notaða merkjavöru.

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.

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

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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

TAX

FREE
DAGAR
Fimmtudag
Föstudag
Laugardag
Sunnudag

16.11
17.11
18.11
19.11

opið
opið
opið
opið

10-18
10-18
10-16
13-18

20% afsláttur af öllum fatnaði, skóm og fylgihlutum

Verð 22.980 -> 18.384

Verð 27.980 -> 22.304
Verð 29.980 -> 23.984

Verð 27.980 -> 22.304

Verð 26.980 -> 21.584

Verð 29.980 -> 23.984

Verð 49.980 -> 39.984
Verð 26.980 -> 21.584
Verð 22.980 -> 18.384
Verð 23.980 -> 19.184
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Bestu þættirnir um tísku

Það eru til ótal raunveruleikaþættir sem snúast um útlit og tísku. Langflestir endast skammt og
njóta takmarkaðra vinsælda en nokkrir hafa slegið rækilega í gegn og haft mjög mikil áhrif.

Í

gegnum tíðina hafa verið gerðir
alls kyns sjónvarpsþættir sem
tengjast tískuheiminum á ýmsan
hátt. Sumir leiknir þættir hafa haft
mikil áhrif á tískuna, eins og Sex
and the City og Gilmore Girls, en
ýmsir raunveruleikaþættir hafa sett
tískuna alveg í forgrunn. Þeir eru
eins misjafnir og þeir eru margir
og líklega fleiri vondir en góðir. En
örfáir hafa notið mikill vinsælda og
velgengni.

Heidi Klum og
Tim Gunn eru
í forsvari fyrir
Project Runway.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Project Runway

Project Runway er bandarískur
raunveruleikaþáttur sem snýst um
tískuhönnun. Keppendur í þættinum keppa um að hanna flottustu
fötin en eru takmarkaðir af tíma,
hráefni og þema. Hönnunin er
dæmd af hópi dómara og yfirleitt
er einn eða fleiri keppandi rekinn
úr þættinum í hverri viku þar til
örfáir eru eftir. Þessir lokakeppendur hanna svo safn af tískufatnaði
fyrir tískuvikuna í New York og sá
vinnur sem gerir besta safnið.
Stjórnandi þáttarins er ofurfyrirsætan Heidi Klum. Project Runway
hefur unnið fjölmiðlaverðlaun
GLAAD, Peabody-verðlaun og
tvenn Emmy-verðlaun.
Sextánda sería af Project Runway
er að klárast en það er búið að staðfesta að tvær þáttaraðir í viðbót

RuPaul Charles með Emmy-verðlaunin sem hann vann fyrir RuPaul’s
Drag Race. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

hliðarþættir og þáttaröð sem gefur
nánari innsýn bak við tjöldin.
Þættirnir hafa verið sýndir víða
um heim en það er líka til sílesk
útgáfa og bresk útgáfa er sögð
væntanleg. Árið 2015 tilkynnti
RuPaul að kvikmynd með öllum
keppendunum væri í vinnslu.
RuPaul fékk Emmy-verðlaun
fyrir stjórn þáttarins árið 2016
og þátturinn sjálfur hefur meðal
annars unnið fjölmiðlaverðlaun
GLAAD.

What Not to Wear
eru væntalegar. Sex hliðarþættir
tengdir Project Runway hafa verið
framleiddir og auk þess hafa 26
staðbundnar útgáfur af þættinum
verið framleiddar víða um heim.

America’s Next Top Model

12.990
502 STRETCH SVARTAR

America’s Next Top Model er
bandarískur raunveruleikaþáttur
þar sem upprennandi fyrirsætur
keppa um að hefja feril sinn sem
atvinnufyrirsæta. Fyrirsæturnar
keppa í myndatökum og
alls kyns áskorunum
sem tengjast fyrirsætustörfum og
eru dæmdar af
Tyra Banks og J.
Alexander, dómarar í America’s
Next Top Model.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Vörunúmer: 29507-0031
Danmörk
kr 14.870*
Svíþjóð
kr. 12.314*
*Skv. levi.com og gengiskrán. Isl.banka 15.11.17

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi

hópi dómara. Einn
keppandi fer heim í
hverri viku og sigurvegarinn fær yfirleitt umfjöllun
í stóru tískutímariti, samning við
umboðsskrifstofu og fleira.
Þátturinn var búinn til af ofurfyrirsætunni Tyru Banks, sem er
líka aðalframleiðandi, stjórnandi
og aðaldómari þáttanna.
Það hafa verið gerðar 23 þáttaraðir af America’s Next Top Model
og sú 24. er á leiðinni. Auk þess
hafa yfir 30 útgáfur af þáttunum
verið framleiddar víðs vegar um
heiminn.

RuPaul’s Drag Race

RuPaul’s Drag Race er bandarískur raunveruleikaþáttur þar
sem dragdrottningar keppa í alls
kyns áskorunum. Þær eru dæmdar
af hópi dómara og yfirleitt er einn
keppandi sendur heim í hverri
viku. Dragdrottningin RuPaul er
stjórnandi, kennari og aðaldómari
þáttanna.
Titill þáttarins leikur sér með
hugtökin „drag queen“, eða dragdrottning, og „drag racing“ eða
spyrnu og upphaf þáttarins og
þemalagið vísa líka í spyrnu.
Níu þáttaraðir hafa verið
sýndar og sú tíunda er væntanleg.
Auk þess hafa komið út tveir

What Not to Wear er breskur raunveruleikaþáttur sem snýst um að
fríska upp á útlit fólks. Í þáttunum
eru einstaklingar sem eru taldir
smekklausir tilnefndir af vinum
sínum og þeim gefin tískuráð. Þeir
fá svo 2.000 pund til að kaupa sér
ný föt. Fylgst er með verslunarferðinni og svo er fjallað um hvernig
gekk. Seinna var fyrirkomulaginu
breytt þannig að stjórnendur
völdu þá sem fengu nýtt útlit út
frá innsendum myndböndum frá
áhorfendum.
Trinny Woodall og
Susannah Constantine
stjórnuðu fyrstu
fimm þáttaröðunum en nýir
stjórnendur
tóku við í síðustu tveimur
þáttaröðunum.
Þátturinn
var tilnefndur
til BAFTA-verðlauna og gerði
stjórnendurna
landsþekkta í
Bretlandi. Þær gáfu
út bækur sem byggðu á
þáttunum og stjórnuðu hliðarþætti sem fjallaði um tísku á rauða
dreglinum.
Þátturinn hefur verið sýndur
víða um heim og það er til bandarísk, ítölsk og rússnesk útgáfa af
þættinum.

Queer Eye

Queer Eye, sem hét upprunalega
Queer Eye for the Straight Guy,
var bandarískur raunveruleikaþáttur sem snerist um að samkynhneigðir karlmenn kenndu fólki
að klæða sig, snyrta sig, innrétta,
haga sér og sjá um mat. Í hverjum
þætti var einhver sem var ekki með
þessa hluti á hreinu tekinn fyrir og
frískað upp á þetta.
Þátturinn naut mikilla vinsælda
og leiddi til sölu á ýmsum varningi
og hliðarþáttar sem snerist um
konur og ól af sér tólf staðbundnar
útgáfur.
Queer Eye hlaut bæði Emmyverðlaun og fjölmiðlaverðlaun
GLAAD.
Gerðar voru fimm þáttaraðir en
í byrjun þessa árs tilkynnti Netflix
að ný þáttaröð væri væntanleg
með nýjum stjórnendum.

SKEMMTILEGT KONUKVÖLD Í KVÖLD
FRÁ KLUKKAN 19 - 22

Kalli Berndtsen hjálpar ykkur að finna rétta dressið.

Kristín í No Name verður á staðnum með ráðgjöf
og förðun og býður þér að setjast í stólinn.

HAPPDRÆTTI

Einn 50.000 kr. vinningur
Tveir 30.000 kr. vinningar

LÉTTAR VEITINGAR Í BOÐI
HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG.
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Náttfataæði
í Bretlandi

Flott jólaföt, fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Stórverslunin Primark hefur sett á markað náttfatnað
sem merktur er með hinu fræga kaffihúsi úr þáttunum Friends, Central Perk. Eftir að Primark setti mynd
af náttfötunum á Instagram varð allt vitlaust.

Þ

ótt þrettán ár séu liðin frá
því hætt var upptökum á
Friends-þáttunum eru þeir
sýndir víða, meðal annars hér
á landi á Stöð 3. Svo virðist sem
kynslóð eftir kynslóð horfi á þættina þrátt fyrir að nútímatækni
eins og Internet og snjallsímar séu
ekki þekkt fyrirbæri í lífi vinanna
sex. Aðdáendur féllu strax fyrir
náttfötunum sem seldust upp fyrr
á þessu ári þegar þau komu fyrst
á markað. Nú eru komnar nýjar
gerðir sem eru ekki síður vinsælar
en fyrri sendingin.

Nýtt vinaæði

Margir hafa póstað myndum
af sér í Friends-náttfötunum á
samfélagsmiðlum. Bresk dagblöð hafa sagt frá þessu nýja æði,
meðal annars The Sun, Metro,
Redonline og fleiri. Nýjustu
Friends-náttfötin eru með slagorðinu „Let’s go to Central Perk“
og eru til í nokkrum út
útgáfum.
Þetta mikla æði kom mörgum á
óvart enda langt síðan Friendsþættirnir voru gerðir. Stuttu eftir
að Primark póstaði myndinni af
nýju náttfötunum fyrir nokkrum
dögum voru strax komin á annað
hundruð þúsund „like“ á myndina. Þá hefur fólk taggað vini
sína í gríð og erg um leið og þeir
benda á að allir góðir vinir þurfi
nauðsynlega að eiga ein svona
náttföt.

Stehmann buxurnar
eru komnar aftur!

LÁTTU EKKI SÍMANN
PLATA ÞIG

365 er á sama farsímakerﬁ og
Síminn en á mun lægra verði

11GB +

SMS

2.590 KR.

365.is
1817

Svo virðist sem vinirnir í bandarísku þáttunum Friends fari aldrei úr tísku.

Það hefur verið
gagnrýnt í Bretlandi
að fólk fari á náttfötunum
út í búð, einnig þegar það
fer með börnin sín í
skólann.
Ekki á náttfötunum út í búð

Mörgum finnst þægilegt að nota
náttföt sem heimaklæðnað á
letidögum. En hvenær er í lagi
að ganga í náttfötum? Daily
Mail ræddi við sérfræðinginn
William Hanson til að spyrjast
fyrir um það eftir að tvær dömur
sáust ganga um matvöruverslun
klæddar náttfötum um miðjan
dag. Sérfræðingurinn segir að það
sé ekki allt í lagi að vera á náttfötunum úti í búð, nema viðkomandi hafi strokið af sjúkrahúsi en
það er svo sem ekki í lagi heldur.
„Enginn ætti að láta sjá sig á náttfötunum nema sá sem deilir með
þér svefnherbergi,“ segir hann.
Ekki er langt síðan skólayfirvöld í Bretlandi þurftu að banna
foreldrum að vera í náttfötum
þegar þau komu með börnin sín
í skólann á morgnana. Hanson
segir að það sé ekki heldur æskilegt að mæta til morgunverðar
með vinum sínum á náttfötunum
ef maður fær að gista. Hann vill
meina að fólk eigi hvorki að sofa
nakið eða í nærfötum einum
klæða. Eina undantekningin er
ef fólk er á hitabeltiseyju eða
þar sem er mjög heitt í veðri á
nóttunni. Bæði konur og karlar

Þessi renna út í Primark í Bretlandi.

eiga að vera í fallegum náttfötum
í rúminu, maður á alltaf að gæta
að virðingu gagnvart sjálfum sér,“
segir sérfræðingurinn.

Jólanáttfötin
vinsæl

Í Bretlandi kallast
náttföt pyjamas en
orðið er komið frá
Indlandi og er fyrst þekkt
í Bretlandi á sautjándu öld.
Fyrir þá sem ætla að leita að
náttfötum í Bandaríkjunum
er gott að vita að þar í landi
er orðið skrifað pajamas.
Þótt náttföt hafi í fyrstu
aðeins verið fyrir karla
breyttist það síðar. Talið
er að Coco Chanel hafi
verið brautryðjandi í
hönnun náttfata á konur.
Hún setti á markað
glæsilega hönnuð silkináttföt með buxum fyrir konur í
kringum 1920.
Um þessar mundir eru jólanáttfötin að koma í verslanir. Mörgum
finnst nauðsynlegt að eiga ein slík
ekki síður en jólapeysu.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

RFR 300 Power Light
Verð: 7.990kr

Nagladekk

RFR Power ljósasett

Verð frá: 6.990kr

Verð: 4.990kr

Tacx Flux Smart
Verð frá: 119.990kr

Tacx Vortex Smart
Verð: 67.990kr

Vetrarvörur vörur frá Cube, Tacx & Louis Garneau komnar!

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00
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Flottir
kjólar

Verð 7.900 kr.

- stærð 38 - 46
- mörg mynstur og litir

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15

Kósíheit
Bolli

2.495

Vel klæddar

súperstjörnur
Skærustu
stjörnur NBAdeildarinnar
í körfubolta
þéna margar
um 2-3 milljarða króna á
ári í laun. Fyrir
þann pening
ætti að vera
auðvelt mál
að eignast
falleg föt í
skápinn.

Þótt Dwyane Wade, leikmaður Cleveland Cavaliers, sé
eldri en stór hluti leikmanna deildarinnar er hann með
þeim svalari og nær alltaf hrikalega flottur til fara. Hann
er einn þeirra leikmanna sem hafa hafið samstarf við
þekkt tískumerki og verður fróðlegt að sjá hvað fæðist úr
því samstarfi næstu árin. Hvítt, svart, grátt og blátt einkennir kappann en skærir litir fá líka stundum
að njóta sín. Takið eftir skóreimunum hér.

E

ins og fleiri frægar íþróttastjörnur eru margar stjörnur
bandarísku NBA-deildarbandarísk
innar í körfubolta vel klæddar
og fy
fylgjast flestar stjörnurnar vel
með nýjustu tísku.
Fjölmiðlar, sérstaklega í
Bandaríkjunum, fjalla sífellt oftar
um það hverju skærustu stjörnur
deildarinnar klæðast auk þess
sem ljósmyndarar og tískubloggarar fylgja þeim hvert fótmál til
að fjalla um og mynda fatnað
þeirra.
Það eru ekki mörg ár síðan
helsti einkennisklæðnaður
leikmanna deildarinnar var hefðbundinn íþróttafatnaður eða
gallabuxur og bolur, en það hefur
gallabu
heldur betur breyst undanfarinn
áratug. Nokkrar helstu stjörnur
deildarinnar eiga eigin fatamerki
eða eru í samstarfi við nokkra
stærstu tískurisa heims auk
þess sem þær eru líka duglegar að sækja ýmsa
af stærri tískuviðburðum ársins.

Russell
Westbrook,
leikmaður
Oklahoma City
Thunder, er af
mörgum talinn
best klædda
stjarna deildarinnar. Sterkir skærir
litir, stór gleraugu,
rifin föt, óvenjulegir hattar, listinn
er endalaus. Það er
ekki að ástæðulausu
sem íþróttatímaritið Sports Illustrated
sæmdi hann titlinum
„Most Fashionable
Athlete“ ársins 2017 .

Bakki

Farvi.is // 1117

9.495

2x5

KRINGLUNNI | 588 2300

HEILL HEIMUR

ÁN MYNDLYKILS
Þú þarft ekki myndlykil til þess að
horfa á fjölbreytta dagskrá allra
sjónvarpsstöðva 365, tímaﬂakkið,
Frelsið og Stöð 2 Maraþon Now.

Nánari upplýsingar í síma 1817 eða á 365.is

LeBron James er einn
besti körfuboltamaður sögunnar.
Fatastíll hans er mjög
fjölbreyttur þar sem
hann blandar saman
ólíkum stílum með mjög
góðum árangri. Hvort
sem hann klæðist klassískum jakkafötum eða
litfögrum íþróttafatnaði
þá lítur kóngurinn alltaf
vel út. Hér tekur hann
þátt í tískusýningu
Kith Sport merkisins
í haust.

Einn stigahæsti leikmaður
deildarinnar undanfarin ár,
James Harden sem leikur
með Houston Rockets, er yfirleitt sportlega en smekklega
klæddur. Hér er hann mættur
á tískusýninu Valentino í
París í sumar.
MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

GAMAN ER AÐ GLEÐJA!

10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

Dolce&Gabbana eiga heiðurinn af
þessum fögru skóm.

Poppaðu upp
heildarútlitið

G

litrandi skór setja mikinn
svip á heildarútlitið og
passa við nær allan fatnað,
hvort sem um er að ræða kjóla,
pils eða buxur. Í raun er sama
hvort skórnir eru rauðir, grænir,
gylltir að silfraðir, þeir poppa upp
klæðnaðinn og gera hann sparilegri. Um leið undirstrika slíkir
skór kvenleikann og glamúrinn,
sem er aldrei nógu mikill núna
þegar tími jólahlaðborða, jólatónleika, aðventuboða og jólaboða er
fram undan. Það er líka gaman að
klæðast glitrandi skóm sem tekið
er eftir á þessum tíma ársins og
krydda þannig tilveruna. Glitrandi veski, skart eða aðrir fylgihlutir eiga líka við núna og lífga
svo sannarlega upp á látlausan
klæðnað.

Væri ekki upplagt að fá
sér glitrandi skó fyrir
jólaveislurnar eða jólahlaðborðið? Tískan er sparileg
um þessar mundir.

1 6 . N ÓV E M B E R 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Ljósmyndarinn klippti
Lupitu án hennar vilja
Leikkonan Lupita Nyong’o, 34
ára, er rasandi
út í breska tímaritið Grazia. Lupita
prýðir forsíðuna
á nóvemberhefti
blaðsins þar sem
búið er að klippa
hár hennar.

L

eikkonan var með tagl á upprunalegu myndinni sem hefur
verið fjarlægt á forsíðunni.
Hún var ekki spurð hvort þetta
væri í lagi. Lupita segir frá myndafölsuninna á Instagram þar sem
hún birtir myndina óklippta og er
mjög óhress með verknaðinn.
„Ég er mjög vonsvikin með Grazia
UK ,“ segir hún. „Þeir báðu mig um
að vera á forsíðu blaðsins og svo
hafa þeir klippt af mér hárið til að
þóknast eigin hugmyndum um fegurð. Ef ég hefði verið spurð hefði ég
svarað að ég væri stolt af útliti mínu
og bakgrunni. Það er greinilega enn
langt í fordómaleysi gagnvart húð
og hári svartra kvenna.“
Lupita Nyong’o fékk Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í 12 Years
A Slave árið 2014 og hefur vakið
mikla athygli. Hún á ættir að
rekja til Kenía og var alin upp
þar til sextán ára aldurs þegar
hún flutti til Mexíkó þar sem hún
lærði spænsku. Þegar Lupita hlaut
Óskarsverðlaunin var hún fyrsti

Breytingin á Lupitu
var ekki gerð af
einhverju hatri heldur
mun frekar af fáfræði
þótt það sé engin
afsökun.

Þessi mynd er fengin á Instagram þar sem Lupita fjallar um hárklippinguna

Lupita Nyong’o
er fyrsta konan
frá Kenía til að
hljóta Óskarsverðlaun.

leikarinn frá Kenía til að hljóta
þessi verðlaun og fyrsta afríska
leikkonan. Auk þess var hún fyrsta
leikkonan í Mexíkó til að hljóta
verðlaunin sem aðalleikkona.
Ljósmyndarinn sem tók
myndina á Grazia UK hefur beðið
hana innilega afsökunar á útklippingunni og segir hana hafa verið
hrikaleg mistök. Ritstjóri Grazia
harðneitar að hafa beðið um að
taglið yrði klippt út. Það hafi alfarið
verið ljósmyndarinn, An Le, sem
starfar í Bandaríkjunum og tók
myndina, sem hafi ráðið för. An Le
hefur birt yfirlýsingu þar sem hann
biður Lupitu afsökunar og alla þá
sem hann hafi sært. Hann segist
sjálfur vera innflytjandi og muni í
framtíðinni huga betur að því að
fegurð sé alls konar. An Le hefur
myndað helstu stjörnur í heimi og
er vel þekktur sem ljósmyndari í
Bandaríkjunum. Hann hefur tekið
margar forsíðumyndir fyrir bæði
ameríska og enska Vogue. „Breytingin á Lupitu var ekki gerð af einhverju hatri heldur mun frekar af
fáfræði þótt það sé engin afsökun.
Ég er þakklátur Lupitu fyrir að
vekja máls á þessu mikilvæga máli,“
segir hann.
Lupita lét sér ekki nægja að setja
athugasemd inn á Instagram. Hún
bætti um betur á Twitter þar sem
hún notaði myllumerkið #dtmh
með vísun í lag Knowles, Don’t
Touch My Hair.

Ekki eftir

neinu að bíða!
Síðustu TT – námskeiðin fyrir jól

hefjast 19. nóvember

Tökum mataræðið og ræktina föstum
tökum og fyllum okkur af orku og léttleika!

Löng röð myndaðist fyrir utan verslunina fyrir opnun.

Fullt hús hjá Lindex

EFLIR / HNOTSKÓGUR

STELPUR
KONUR
STAÐURINN
RÆKTIN

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt
fyrir konur og stelpur sem tekur mið
af þörfum ólíkra hópa og skilar auknum krafti,
hreysti og vellíðan.

V
Velkomin í okkar hóp!

Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

erslunin Lindex var opnuð
nýlega á Akranesi. Mikill
fjöldi fólks kom í verslunina
fyrsta daginn og er áætlað að
um 15% bæjarbúa hafi komið í
Lindex þennan dag. Lindex er
fyrsta tískuvörukeðjan sem opnar
verslun á Skaganum. „Við erum
í skýjunum yfir þessum frábæru
móttökum sem fóru fram úr okkar
björtustu vonum. Við erum gríðarlega þakklát fyrir hvernig til hefur
tekist og hlökkum til framhaldsins
hér á Vesturlandi,“ segir Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, umboðsaðili
Lindex á Íslandi.

Lindex hefur verið
vel tekið hér á landi.
Nýjasta búðin er á
Akranesi.
Við opnun hverrar Lindex
verslunar er veittur styrkur að
vali starfsfólks sem er ákveðið
hlutfall af sölu á opnuninni en að
þessu sinni hlýtur Team Rynkeby
styrkinn að upphæð 400 þús. kr. og
gengur hann óskertur til Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bókhald

Bílar
Farartæki

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.
Honda accord Tourer sport 2003
ekinn 211000, sjalfskitur, leður.
Skoðaður 18, nýtt púst og margt
annað. Upp Ómar 8957199.

Hjólbarðar

Málarar
REGNBOGALITIR

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Nýmálun, endurmálun,
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð
vinnubrögð og snyrtileg umgengni.
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

TOYOTA COROLLA ÚTSALA

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

Búslóðaflutningar

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

Bílar til sölu

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

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Honda accord árg 2007 ekinn
166000 km, sjalfskiftur, leður sæti.
Ný vetrardekk, skoðaður 2018.
Ásett verð 920.000. Mjög gott
eintak. Upplýsingar gefur Ómar Sími
8957199.

Nudd

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Þjónusta

Save the Children á Íslandi

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

Sérfræðingar í
ráðningum

Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781
2666 Natalia

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

FAST

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

4x4 bílar - góðir í vetur!
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MMC Outlander instyle phev + 4x4.
Árgerð 2017, ekinn 2 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. TILBOÐ 4.990.000. Ásett verð
5.290.000. Einn með öllu. Rnr.116038.

SKODA Kodiaq 4x4 ambition.
Árgerð 2017, Nýr bíll, dísel, sjálfskiptur
7 gírar. TILBOÐ 5.890.000.
Ásett verð 6.350.000 Rnr.116026.
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SUZUKI Swift 4x4.
Árgerð 2015, ekinn 96 Þ.KM, bensín,
5 gírar. TILBOÐ 1.390.000.
Ásett verð 1.550.000 Rnr.212611.
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SKODA Octavia 4x4.
Árgerð 2015, ekinn 99 Þ.KM, dísel,
6 gírar. TILBOÐ 2.550.000.
Ásett verð 3.190.000 Rnr.212677.

VOLVO S80 awd v8.
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.490.000.
1 með öllu Rnr.212701.

KIA Sportage.
Árgerð 2016, ekinn 69 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.790.000.
Rnr.340813.

TOYOTA Rav4 x.
Árgerð 2012, ekinn 109 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.490.000.
Rnr.219217.
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SKODA Superb 4wd.
Árgerð 2015, ekinn 75 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 3.690.000.
Ásett verð 4.290.000 Rnr.115944.

SUBARU Forester premium.
Árgerð 2014, ekinn 64 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.980.000. Mjög fallegur
og vel með farinn Rnr.212694.

DACIA Duster.
Árgerð 2016, ekinn 60 Þ.KM, dísel,
6 gírar.TILBOÐ 2.190.000.
Ásett verð 2.490.000 Rnr.116049.
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Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

TOYOTA Land cruiser 150 gx.
Árgerð 2016, ekinn 60 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 7.190.000.
Ásett verð 7.890.000 Rnr.212587.
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TOYOTA Land cruiser 120 gx.
Árgerð 2005, ekinn 210 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 5 gírar. TILBOÐ 2.150.000.
Ásett verð 2.490.000 Rnr.212698.

Bílaármögnun Landsbankans

LAND ROVER Discovery 4 hse.
Árgerð 2013, ekinn 79 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.790.000.
Stærri vélin Rnr.212699.

12 SMÁAUGLÝSINGAR
Önnur þjónusta

1 6 . N ÓV E M B E R 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Geymsluhúsnæði

Atvinna

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

K
Hönnun

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
Selt

HÖNNUN
VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

– LAGERSTARFSMENN

Erum
með
vana
smiði,
Erum með vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF s. 777
2 1444
333
Tilkynningar

Greiðsluáskorun

Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15
daga frá dagsetningu áskorunar þessarar::

Atvinna óskast
SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og lagerstarfsmenn
sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

Húsnæði

Húsnæði í boði

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2017,
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 6. nóvember 2017 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir
er fallið hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2017, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti,
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila,
áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi,
vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á
umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á
eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan
fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur,
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. nóvember 2017
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