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Kynningarblað

Böðuð
glæsileika
í Hörpu

Tíska
Vínartónleikar Sin
fóníuhljómsveitar
Íslands þykja með
glæsilegustu tónleik
um ársins. Valgerður
Guðnadóttir geislaði
á sviðinu með hljóm
sveitinni að þessu
sinni, klædd glæsi
legum galakjólum. ➛2
Margrét Lea Bachmann
hefur mikinn áhuga á
tísku og ákvað því að
mennta sig í þeim fræðum. Í náminu þarf hún
að hafa augun opin fyrir
öllu því sem er að gerast í
tískunni.   ➛10

Valgerður á auðvelt með að sitja fyrir hjá ljósmyndaranum enda í glæsilegum kjól. MYND/STEFÁN
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Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Þ

ótt Valgerður hafi áður sungið
með Sinfóníuhljómsveit
Íslands var þetta í fyrsta skipti
sem hún kom fram á Vínartón
leikum. Hún segir það hafa verið
stórkostlega upplifun. Þetta var jafn
framt í fyrsta skipti sem kona stjórn
aði tónleikunum, Karen Kamensek
frá Bandaríkjunum. Karen hefur
stjórnað sinfóníuhljómsveitum víða
um heim, meðal annars í Vínarborg.
„Það er svo gaman að syngja með
þessari frábæru sinfóníuhljómsveit
sem við Íslendingar eigum,“ segir
Valgerður og bætir við að sömuleiðis
hafi verið ákaflega ánægjulegt að
vinna með Karen.

Gömlum kjólum breytt

Valgerður túlkaði lögin á sinn ein
staka hátt í Hörpu og eftir var tekið
hversu glæsilegum kjólum hún
skartaði á tónleikunum. Sjálf segist
hún hafa klæðst fjórum galakjólum.
Valgerður viðurkennir að það geti
verið höfuðverkur að finna réttu
dressin fyrir svona stóran við
burð á sviði. „Maður þarf að finna
klæðnað sem hentar tilefninu. Á
Vínartónleikum þarf að klæðast
einhverju virkilega glæsilegu og
elegant. Stundum líður mér þannig
að ég hafi notað kjólana mína of oft
og reyni þá að finna einhvern sem
er langt síðan hefur verið notaður.
Fyrir þessa tónleika keypti ég einn
nýjan kjól, var í einum uppáhalds,
þriðja hafði ég nánast ekkert notað
svo hann var eins og nýr. Síðan fékk
ég frábæra aðstoð við að breyta
þessum fjórða og gera nýjan aftur,“
útskýrir hún. „Sigrún Úlfars
dóttir fatahönnuður var mér innan
handar, hún skreytti einn af eldri
kjólunum mínum og þann nýja
líka. Ég var því eiginlega í þremur
nýjum kjólum,“ segir Valgerður og
bætir við að söngkonur þurfi oft að
nota sömu kjólana hér heima en í
útlöndum þekkist það síður.

Fötin skipta máli

„Það er auðvitað ekki gott að vera
alltaf í sama kjólnum en aftur á
móti er dýrt að kaupa fína glamúr
kjóla svo það er frábært ef hægt
er að breyta þeim. Annars er ég
dálítið sniðug að finna mér kjóla
sem kosta ekki hálfan handlegg. Er
eiginlega eins og móður mín að því
leyti. Ef einhver hrósaði henni fyrir
kjól svaraði hún ævinlega að hún
hefði fengið kjólinn á fínu verði.
Ég kaupi yfirleitt kjólana mína hér
heima. Einu sinni þegar ég kom
fram á Frostrósatónleikum fékk ég
lánaðan afar fallegan kjól á brúð
kjólaleigu. Ég var svo hugfangin
af honum að ég sló til og keypti
hann. Ég hef notað hann nokkrum
sinnum, meðal annars á Vínartón

Svart er alltaf klassískt. MYNDir/STEFÁN

leikunum en það er kjóll líkur þeim
sem voru í kvikmyndinni Breakfast
at Tiffany’s.“
Þegar Valgerður er spurð hvort
hún eigi marga kjóla, svarar hún því
játandi. „Ég á mikið af millisíðum
kjólum sem henta við aðeins minna
fín tilefni. Hins vegar væri ég alveg til
í að eiga fleiri galakjóla þótt maður
noti þá sjaldnar. Ég er kannski oftar
að syngja við hugguleg tilefni án þess
að það sé beint gala. Þá þarf maður
að eiga semi-fína kjóla,“ segir hún.
„Dætrum mínum finnst ég eiga rosa
lega marga fína kjóla en ég held að
margar aðrar söngkonur eigi miklu
fleiri. Söngkonur þurfa vissulega að
eiga mörg dress, það skiptir alltaf
máli hvernig maður kemur fyrir. Ég
vildi reyndar óska að ég væri flinkari
að sauma því þá væri svo auðvelt að
breyta og bæta enda hlynnt því að
nýta alla hluti. Ég er hrifin af fifties
kjólum og kíki oft í búð sem heitir
Kjólar og konfekt. Ætli ég sé ekki í
eðli mínu kjólakona.“

Stundum bara lúði

Valgerður segir að það sé mjög
skemmtilegt að klæða sig upp í

Ornika - treggingsbuxurnar
vinsælu, eru komnar aftur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Kjólarnir eru hver öðrum fallegri.

síðan galakjól. „Það er ekki bara
kjóllinn sem skiptir máli því
förðun og greiðsla gerir það líka. Ég
var með ótrúlega flinka konu, Írisi
Sveinsdóttur, sem sá um hár og
förðun á Vínartónleikunum. Það
er ekkert gaman að fara í fallegan
kjól með lufsulegt hár. Eftir langa
reynslu á sviði veit ég hvað klæðir
mig og það er gott að fá fagfólk til
að útfæra það.“
Valgerður segir að hún leggi mikið
upp úr klæðnaði á sviðinu en dags
daglega finnst henni best að vera
í þægilegum fötum. „Ég get verið
óttalegur lúði í buxum sem teygjast
eða gallabuxum og stórri peysu. Hef
minn eigin stíl en fylgist ágætlega
með hvað er að gerast í tískuheim
inum þótt ég hlaupi ekki á eftir
öllum tískubylgjum,“ segir hún.

Mörg verkefni fram undan

Það er margt að gerast hjá Val
gerði á næstu vikum. Á laugardag
verður hún í Salnum með barna
leikritið Björt í Sumarhúsi eftir
Elínu Gunnlaugsdóttur og Þórarin
Eldjárn. Með henni verður Hrönn
Þráinsdóttir píanóleikari en Val
gerður fer með öll hlutverkin í
sýningunni. Einnig er hún að læra
hlutverk í vinsælum söngleik,
The Phantom of the Opera eftir
Andrew Lloyd Webber, sem frum
sýndur verður 17. febrúar í Hörpu.
Mikið er lagt í sýninguna en auk
margra þekktra söngvara kemur
fram 30 manna kór, dansarar og
SinfoniaNord undir stjórn Þor
valdar Bjarna. Fyrir utan Valgerði
koma fram Þór Breiðfjörð, Elmar
Gilbertsson, Sigrún Hjálmtýs
dóttir, Bergþór Pálsson, Jóhanna
Vigdís Arnardóttir, Gísli Magna,
Hlöðver Sigurðsson og Greta
Salóme.
„Ég fer sömuleiðis í byrjun
febrúar til Færeyja ásamt Þorvaldi
Bjarna, SinfoniuNord og Guð
mundi Péturssyni gítarleikara. Þar
verða sett upp þrjú norræn verk
og Færeyingar kalla tónleikana
Ragnarök en þeir verða í Nor
ræna húsinu í Færeyjum. Ég flyt

Völuspá sem er sinfónískt verk
eftir Þorvald Bjarna og við frum
fluttum á Akureyri fyrir tveimur
árum,“ útskýrir Valgerður. „Það
er eitt og annað sem ég er að fást
við þessa dagana meðfram stærri
verkefnum, til dæmis að undirbúa
tónleika í Salnum í mars þar sem

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 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@365.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga
Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Þórdís
Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@365.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429
| Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095,

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Glæsileikinn er allsráðandi hjá Valgerði.

ég flyt ásamt kvartettinum Kurr lög
af plötunni minni Draumskógur.
ég kenni einnig söng við söngskóla
Sigurðar Demetz en er reyndar í
leyfi eins og er. Mér finnst mikil
vægt að fólk geti haft atvinnu af því
sem það hefur menntað sig til og
langar að vinna við.“

w

STÓRÚTSALA
Lógó með adressulínu

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Meiri verðlækkun!

50-60%

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

afsláttur

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Veglegt hlaðborð með
fjölbreyttum og bragðgóðum réttum

8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.590.-

FRÁBÆR
KUR
KÍNVERS
R
S
A TAÐU
VEITING
EN
Í MEIRA
30 ÁR

HLAÐBORÐ ALLA DAGA FRÁ KL. 11:00 - 14:00
Verð kr. 2.100

OPIÐ KL.
Opið 11:00-14:00
alla daga
vikunnar frá

Hlaðborðiðkl. er
alla
virka daga.
11:00
- 22:00
ekki um helgar.

Kínahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópavogi
NÝBÝLAVEGI
20 SÍMI 554-5022
www.kinahofid.is l kinahofid@kinahofid.is l Sími 554 5022

www.kinahofid.is

30%
AF LJÓSUM OG LÖMPUM
Gildir 16.-23. janúar

Hanna Jónsdóttir sýnir litfagrar húfur sínar og Ingrid Brandth á lifandi sölusýningu í Hönnunarsafninu í Garðabæ.

Alveg tabú húfur

Húfurnar frá ÐYSLEXTWHERE eru ekki bara litfagrar og fallegar. Þær bera allar texta með stafsetningarvillum.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

U

m miðjan desembermánuð
á síðasta ári hófst lifandi
sölusýning undir heitinu
ÐYSLEXTWHERE í Hönnunarsafninu við Garðatorg í Garðabæ. Þar
hefur vöruhönnuðurinn Hanna
Jónsdóttir komið sér upp aðstöðu
í anddyri Hönnunarsafnsins og
vinnur þar næstu vikurnar að verkefninu ÐYSLEXTWHERE. „Þetta
verkefni er samstarfsverkefni
mitt og Ingrid Brandth sem er frá
Noregi. Saman höfum við framleitt og selt handprjónaðar húfur
frá 2008 en það sem einkennir
hönnun okkar er að á húfunum er
texti með stafsetningarvillum sem
er auðvitað algert tabú, sérstaklega
í handverki.“

Púkinn kviknaði

KRINGLUNNI | 588 2300

Save the Children á Íslandi

Upphafið má rekja til þess að
frændi Hönnu bað hana að prjóna
fyrir sig venjulega ullarhúfu. „Á
þeim tíma stundaði ég nám við
Design Academy Eindhoven en
var þá stödd á Hornafirði og vildi
fá að prjóna eitthvað út í húfuna.
Við frændsystkinin komum
okkur saman um orðið
Eystrahorn, nafn bæjarblaðsins á Hornafirði,
og einnig heitið á
tilkomumesta
fjallinu fyrir
austan. Þegar
ég teiknaði
upp munstrið
hljóp í mig
púki og í
stað þess
að prjóna
Eystrahorn
prjónaði ég
Eistrahorn
með ein-

Sterkir og áberandi litir einkenna húfur Hönnu og Ingrid.

földu i-i. Frændi minn átti ekki til
orð þegar hann sá það en ég reyndi
að útskýra fyrir honum að ég hefði
sett villuna viljandi inn til að vekja
spurningar og umtal og að hann
gæti líka verið viss um að það ætti
enginn annar svona húfu. Upp úr
þessu varð til lína af húfum en við
erum tíu ára í ár.“

Margt ræður för

„Ekki er nú öll vitleysan eins“ heyrist oft sagt í sveitinni hjá Hönnu
að hennar sögn og það var svolítið
haft að leiðarljósi við textasmíð á
húfurnar. „Þróunin fer bara svolítið
eftir því hvar við erum staddar
og hver gengur fram hjá eða hvað
verður fyrir augum og eyrum okkar.
Litavalið er eitthvert innbyggt
element sem erfitt er að útskýra. Oft
ræður líka för bara hvað fellur til,
þ.e. við vinnum með efnið sem til er
í bland við nýja liti.“
Sölusýningin stendur yfir
til 1. maí og þar er hægt að
kaupa húfurnar. Bráðlega
verður sölusíðan www.
dyslextwhere.com
einnig opnuð.
Hönnunarsafnið er
opið alla daga milli
kl. 12 og 17 en þó er
lokað á mánudögum.
Upplýsingar um
sýninguna má finna á
honnunarsafn.is.
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Morð á Versace
í sjónvarpinu
Darren Criss, Penelope Cruz, Edgar Ramirez og Ricky Martin, aðalleikarar þáttanna. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Útsalan í fullum gangi
30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Oddur Freyr
Þorsteinsson

Buxur frá

Kr. 9.800.Str. S-3XL
Litir: svart og dökkblátt

Í annarri syrpu sjónvarpsþáttanna American Crime Story
er sagt frá morðinu á ítalska tískuhönnuðinum Gianni
Versace og saga morðingjans rakin.
oddurfreyr@365.is

Þ

Kr. 10.900.Str. 36-52
Litir: svart og dökkblátt

Útsalan í fullum gangi
40-50% afsláttur

Enn er hægt að gera góð kaup

áttaröðin „The Assassination
of Gianni Versace: American Crime Story“ er önnur
syrpan af bandarísku sjónvarpsþáttunum American Crime Story.
Þáttaröðin fjallar um alræmt morð
á einum frægasta tískuhönnuði
heims, Gianni Versace, en hann var
skotinn til bana fyrir utan heimili
sitt í Miami Beach á Flórída árið
1997 af manni sem hét Andrew
Cunanan.
Sagan er ótengd sögunni sem
var sögð í fyrstu þáttaröð, en
hún fjallaði um morðin sem
O.J. Simpson var sakaður um og
réttarhöldin sem fylgdu í kjölfarið.
Þættirnir eru ekki heimildaþættir,
heldur leiknir dramaþættir sem
byggja á sönnum atburðum.
Syrpan samanstendur af níu
þáttum og er byggð á bókinni
Vulgar Favors: Andrew Cunanan,
Gianni Versace, and the Largest
Failed Manhunt in U.S. History,
eftir Maureen Orth. Þættirnir fjalla
um morðið á Versace og segja sögu
morðingjans, en Cunanan framdi
fimm morð árið 1997 og Versace
var síðasta fórnarlambið.
Versace sjálfur er leikinn af
Edgar Ramirez og tónlistarmaðurinn og leikarinn Ricky Martin
leikur Antonio D’Amico, kærasta
Versace. Penelope Cruz leikur
systur Gianni, Donatellu Versace,
og morðinginn er leikinn af Darren
Criss, sem er þekktastur fyrir hlutverk sitt í þáttaröðinni Glee.

Fyrstu dómar jákvæðir

Við erum á Face-

sögð fjalla vel um stöðu samkynhneigðra í Bandaríkjunum seint
á 20. öld, þar sem umburðarlyndi
var á næsta leiti, en tortryggni ríkti
enn víða, meðal annars hjá lögreglunni. Sú staðreynd að sagan sé
sögð í öfugri tímaröð og byrji með
morðinu á Versace en svo sé kafað
ofan í fortíð Cunanans er sögð
stundum ruglandi, en að það fari
að borga sig þegar á líður.
USA Today hrósar Criss fyrir
túlkun sína á Cunanan en segir
að saga morðingjans sé ekki nógu
viðburðarík til að réttlæta níu
þætti. Miðillinn er líka sammála
The Guardian um að það geti verið
ruglandi að sagan sé sögð í öfugri
tímaröð. Sum augnablik í frásögninni af stöðu samkynhneigðra
á þessum tíma eru líka sögð
klunnaleg. En myndmál og útlit
þáttaraðarinnar er sagt vera einn
helsti styrkleiki hennar og hún er
sögð eftirminnileg.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Fyrsti þátturinn var sýndur á FX
sjónvarpsstöðinni í gærkvöldi, en
gagnrýnendur hafa fengið að sjá

Gianni Versace var einn þekktasti
tískuhönnuður heims.

fleiri þætti. Þeir gefa þáttunum
almennt góða dóma.
Rotten Tomatoes tók saman
einkunnagjöf úr 33 dómum og þar
fá þættirnir 79% jákvæð viðbrögð.
Þar segir að gagnrýnendur séu
sammála um að þáttaröðin byrji
með látum en sé fremur hæg og
stundum örlítið tyrfin en frammistaða Darrens Criss sé áberandi
góð. Metacritic gefur þáttunum
73 af 100 mögulegum stigum og
byggir á 25 umsögnum.
Í umsögn The Guardian segir
að önnur þáttaröð nái ekki sömu
hæðum og sú fyrsta og framvindan
sé hæg en spennandi, óhugnanleg og skemmtileg. Þáttaröðin er

Umdeild frásögn

Versace-fjölskyldan gaf út fréttatilkynningu þar sem þáttaröðin
var gagnrýnd og því haldið fram að
þetta sé algjör skáldskapur.
Aðalframleiðandi þáttaraðarinnar, Ryan Murphy, sagði á móti
að þetta væri ekki skáldskapur,
heldur byggðist á sannri frásögn úr
bók Mareen Orth. Hann tók fram
að að þáttaröðin fæli þó að sjálfsögðu í sér atriði sem væru færð í
stílinn og þetta væru ekki heimildaþættir.
Versace-fjölskyldan sagði þá að
bók Orth væri full af slúðri og getgátum til að búa til tilkomumikla
sögu. Donatella Versace var samt
mjög ánægð með að Penelope Cruz
léki hana og Cruz fékk samþykki
frá henni áður en hún tók að sér
hlutverkið.

Risa Útsala
Þökkum fyrir frábærar
móttökur á útsölunni
Höfum enn bætt við hlaupaskóm,
ræktarskóm, léttum vatnsheldum skóm og
utanvega skóm fyrir síðustu daga útsölunnar.
Allir skór á kr. 14.000, 2 pör á kr. 24.000
Fatnaður á 30-50% afslætti
(var á sama verði og í USA)

Brooks hefur verið kosið fjögur ár í röð hlaupamerki ársins í heiminum hjá IRRA (Independent Running Retailers
Assiciation).
Brooks er með 28% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í USA og 25% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í
Evrópu...... þar sem hlaupararnir versla er þér óhætt.
Brooks hefur fengið flest verðlaun hjá Runners world 2015 - 2017. Allir core skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá
RW. Runners World er lang stærsti óháði aðili sem metur hlaupaskó.
Brooks er á sama verði á Íslandi og í flestum löndum Evrópu og alltaf samkeppnisfærir í verðum á Íslandi.
Brooks skór eru framleiddir fyrir mismunandi fótlag og niðurstig.
Samkvæmt árlegri skókönnun hlaup.is fyrir árið 2012 hlupu 5% hlauparar Reykjavíkur maraþons í
Brooks skóm, í sömu könnun 2016 hlupu 23% hlaupara í Brooks. Brooks er því orðið stærsta hlaupamerki í
Reykjavíkur maraþoni.

Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi - Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is
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ÞEIR ERU LOKSINS KOMNIR!
Vinsælu
kuldaskórnir
með mannbroddunum
VINSÆLU
KULDASKÓRNIR
MEÐ
fyrir dömur og herra í stærðunum 36-47.

MANNBRODDUMNUM

Stællegar
stjörnur

Fræga fólkið finnur fyrir kuldanum eins og við. Húfa, úlpa og
vettlingar gera ekki alltaf mikið
fyrir útlitið en sumir virðast kunna
að klæða af sér kuldann með stæl.
Stjörnurnar taka sig vel út í vetrargallanum á götum New York og Parísar.
Fyrirsætan
Hailey Baldwin
skellti sér út á
inniskónum
í göngutúr
í New York
en klæddist
hlýrri kápu.

OPUS buxur

Tónlistarkonan
Kylie Minouge
sveiflaðist um
Parísarborg í
drifhvítri mokkakápu nú í vikunni
með sólgleraugu
og hatt.

frá LauRie

á 3.900 kr.

Verð áður 7.900 kr.

ÚTSALA

Diane Kruger
fór í hlýja úlpu
í kuldanum í
París og gleymdi
ekki sólgleraugunum frekar en
Kylie.

- einn litur
- stærð 36 - 46
- þykkt, létt og
teygjanlegt efni

Kíkið á myndir og verð á Facebook

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

Leikararnir
Naomi Watts og
Liev Schreiber
gengu kappklædd um New
York. Naomi
kann greinilega
listina að klæða
af sér kuldann
með stæl en
Schreiber klæðir
bara af sér
kuldann.

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:
Fyrirsætan Sofia
Resing var ekki
kappklædd í
kuldanum en
í stællegum
grænum gervipels.

Tónlistarmaðurinn Zayn Malik kann
sannarlega að klæða kuldann af sér
með stæl, hlý, röndótt rúllukragapeysa undir svarta úlpu með hettu.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR
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Lærir allt
um tísku
Margrét Lea Bachmann hefur mikinn
áhuga á tísku og ákvað því að mennta
sig í þeim fræðum. Í náminu þarf hún
að hafa augun opin fyrir öllu því sem
er að gerast í tískunni.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

É

g hef lengi haft áhuga á tísku
og sem krakki pældi ég mikið
í hvaða snið passaði hverjum,
hvaða litasamsetningar færu vel
saman og fleira slíkt. Ég hafði mjög
gaman af því að klæða mig í fín
föt og var þekkt fyrir að vera í kjól
í skólanum. Eftir því sem ég varð
eldri varð áhuginn alltaf meiri og
einnig sjálfstraustið til að þora
að klæða mig eftir eigin höfði,“
segir Margrét Lea Bachmann sem
býr í Barcelona. Þar er hún á öðru
ári við nám í Fashion Marketing
and Communication, eða tísku,
markaðsmálum og samskiptum,
og fram undan eru stór verkefni.
„Þetta nám varð fyrir valinu því
mig langaði til að læra eitthvað
sem tengdist tísku en ég var ekki
alveg viss um hvaða svið hentaði
mér best. Ég ákvað að fara í nám
til útlanda því fjölbreytnin á þessu
sviði er ekki mikil á Íslandi. Fatahönnun er að vísu vinsæl en hún
heillaði mig ekki,“ heldur Margrét
áfram.

Erfitt að fá tíu

Skólinn heitir IED Barcelona og
námið fer fram á ensku. „Ég lauk
stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla
Suðurlands og það var mikill
munur að fara þaðan beint í allt
öðruvísi skólakerfi. Í IED Barcelona er lögð mikil áhersla á verkefni sem tengjast atvinnumarkaðnum. Það eru fá próf og mjög
erfitt að fá tíu í einkunn. Ég fór t.d.
aðeins í tvö próf á fyrsta árinu og
á öðru ári eru engin próf, aðeins
verkefni. Hvert verkefni tekur um
einn og hálfan til tvo mánuði svo
ég þarf því að skipuleggja mig vel
fram í tímann,“ segir hún.

Nútímatíska og textíll

Þegar námið hófst mættu fimmtíu nemendur til leiks og segir
Margrét marga þeirra koma
frá spænskumælandi löndum.
„Svo eru líka nokkrir frá hinum

Þetta nám varð
fyrir valinu því mig
langaði til að læra eitthvað sem tengdist tísku
en ég var ekki alveg viss
um hvaða svið hentaði
mér best. Ég ákvað að
fara í nám til útlanda því
fjölbreytnin á þessu sviði
er ekki mikil á Íslandi.

Norðurlöndunum og við erum
tvær frá Íslandi, ég og Hildur Ragnarsdóttir. Við þurftum snemma
að velja okkur sérhæfingu,
annaðhvort í markaðsmálum eða
samskiptum og ég valdi hið síðarnefnda. Ég er í mörgum spennandi fögum sem tengjast tísku á
sögulegan eða markaðslegan hátt
og flest fögin eru mjög hagnýt. Ég
sæki tíma í nútímatísku, textíl,
framleiðslu, sögu tísku og lista,
auglýsingum, lífsstíl og tískustraumum svo eitthvað sé nefnt.
Mér kom á óvart hvað námið er
bóklegt en mér finnst þetta allt
áhugavert. Ég hélt mér myndi
aldrei finnast svona skemmtilegt í
skóla,“ segir hún brosandi.
Margrét undirbjó sig vel
áður en hún flutti til Barcelona.
„Umsóknarferlið fyrir skólann
var langt og strangt og það tók
sinn tíma að fá alla pappíra hjá
Lánasjóði íslenskra námsmanna
samþykkta. Ég var svo heppin að
fá leigða íbúð í Barcelona með
tveimur Íslendingum, annar þeirra
er Hildur skólasystir mín. Núna
er kærastinn minn, Arnþór Daði
Guðmundsson, fluttur til mín og
við erum komin með eigin íbúð.
Að lokum þurfti ég að ákveða hvað
ég tæki með mér út og ég held það
hafi verið erfiðast að skilja eftir

Nýjustu tískustraumar fara ekki fram hjá Margréti.

hluta af fötunum mínum,“ segir
Margrét hlæjandi.

Með puttann á púlsinum

Þegar Margrét er spurð hvort
hún taki betur eftir nýjum tískustraumum eftir að hún byrjaði í
náminu segir hún að svo sé. „Já, að
vissu leyti. Ég tek klárlega betur
eftir því hvað er að verða vinsælt. Okkur er kennt að vera með
puttann alltaf á púlsinum og vera
með opin augu yfir öllu því sem er
að gerast í tískunni. Ég tek meira
eftir trendum eins og í markaðsfræðinni og hvaða aðferðir eru

nýjar og munu verða úti um allt á
næstunni.“
Margrét lumar á góðum tískuráðum og hvetur fólk til að vera
óhrætt við að fylgja eigin smekk og
skapa sinn eigin stíl. „Mér finnst
alltaf gaman að fylgjast með fólki
sem er með persónulegan stíl og
sker sig út úr norminu,“ segir hún.
En hvað skyldi taka við að námi
loknu? „Fyrst og fremst er stefnan
að ljúka náminu vorið 2019 og
síðan langar mig að finna lærlingsstöðu í sumar og fá tilfinninguna
fyrir því hvernig þetta nám reynist
í atvinnulífinu. Maður veit svo

aldrei hvort einhver tækifæri gefist
við útskrift en kennararnir eru
allir vel tengdir inn í tískuheiminn
því þeir vinna við fagið auk þess
að kenna. Draumurinn er síðan að
fara í mastersnám einhvers staðar
í heiminum. Þetta nám hefur gefið
mér allt aðra sýn á tískuheiminn
og kennt mér að fara skrefinu
lengra í markaðs- og samskiptafræði,“ segir Margrét og sendir að
lokum kveðju heim.
Fylgjast má með Margréti Leu á
Instagram: margretleabachmann

meltingargerlar
”Bestu
sem ég hef prófað
“
PRENTUN.IS

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur
frá Háskóla Íslands.
@OptiBac
www.facebook.com/optibaciceland

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Smáauglýsingar

512 5000

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

Búslóðaflutningar

Þjónusta

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

Pípulagnir

Húsaviðhald
Húsasmíði:

getum bætt við okkur verkefnum,
nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl.
í s. 858 3300

Pípulagnir

CLUELESS!!!

2015 JEEP WRANGLER SPORT 4X4.
EK 106 Þ.KM, BENSÍN, BEINSK. ÁSETT
3.990Þ #480802. S: 580 8900

4X4 FÖÐURLANDSVINURINN

2014 JEEP PATRIOT SPORT 4WD.
EK 97 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR.
ÁSETT 1.780Þ...TILBOÐSVERÐ 1.400!!!
#480841. S: 580 8900

100% LÁN

SKODA Rapid Ambition. Árgerð
2015, ekinn 31 Þ.KM, bensín,
beinsk., Verð 2.290.000. Rnr.136577.

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

100% LÁN

SKODA Octavia 1.6 Dísel 4x4 Combi.
Árgerð 2015, ekinn 31 Þ.KM, Beinsk..
Verð 3.190.000. Rnr.136463.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

4X4 STÓRFJÖLSKYLDAN!!!
4X4 SKÍÐAFERÐIN!!!

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum og viðhaldi á
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Vy-þrif ehf.

SKODA Octavia Scout Elegance.
Árgerð 2015, ekinn 49 Þ.KM, Verð
4.690.000. Rnr.136568.

Önnur þjónusta

Bókhald

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

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

Málarar

Save the Children á Íslandi

100% LÁN

2006 LAND ROVER DISCOVERY 3.
EK 220 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. ÁSETT
1.980Þ...TILBOÐSVERÐ 1.799!!!
#472812. S: 580 8900

PEUGEOT

Rafvirkjun

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

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

4X4 ÆVINTÝRAMAÐURINN!!

Spáum í spil og ráðum drauma,
andleg hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20
-23 öll kvöld.

Hreingerningar

100% LÁN

2008 CHRYSLER ASPEN LIMITED. EK
160 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR.
ÁSETT 1.480Þ #472461. S: 580 8900

Örlagalínan 908-1800

Uppl. í s. 699-6069

Hjólbarðar

2013 VW CARAVELLE TDI 4x4 9
MANNA . EK 142 Þ.KM, DÍSEL,
BEINSK. ÁSETT 3.880Þ #453140. S:
580 8900

Spádómar

Save the Children á Íslandi

SKODA Octavia 1.6 Dísel Sjálfskiptur
Combi. Árgerð 2015, ekinn 29 Þ.KM,
Verð 3.180.000. Rnr.136159.

Regnbogalitir ehf

Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

OPEL

308 Active

Vectra Elegance CTDi

Nýskráður 12/2014, ekinn 20 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2007, ekinn 158 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000

Verð kr. 790.000

BÍLL DAGSINS
Honda Civic Prestige 5 dyra
Sýningarbíll frá umboði
Nýskráður 6/2017, ekinn 4 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

MERCEDES-BENZ

Tilboð kr.

3.990.000

HYUNDAI

GL500 4matic

i30 Classic II

Nýskráður 2/2008, ekinn 116 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2014, ekinn 53 þús.km.,
bensín, 6 gírar.

Verð kr. 3.790.000

Verð kr. 1.690.000

HONDA

BMW

Accord Executive

I3 Rex

Nýskráður 7/2010, ekinn 123 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2015, ekinn 22 þús.km.,
rafmagn, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

Verð kr. 3.890.000

Afgreiðslutími
HONDA

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00

HONDA

HR-V Comfort

CR-V Elegance 2WD dísel

Nýskráður 11/2016, ekinn 32 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2016, ekinn 14 þús.km.,
dísel, 6 gírar.

Verð kr. 3.190.000

Verð kr. 4.290.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

notaðir.bernhard.is
opið allan sólarhringinn

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

Skoðaðu alla söluskrána okkar á
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www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Skólar
Námskeið

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

K

Atvinna

Styrkir

Hönnun

Til sölu

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Húsnæði
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Verkfræðiteikningar

Húsnæði í boði

HÖNNUN

Til leigu nýlegt 133 1.000 fm atvinnuhúsnæði
í Reykjavík

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

Óskast keypt

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

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

Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is
Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Styrkir til verkefna í þágu barna árið 2018
Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar styrki
á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna.
Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út
umsókn á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins
og senda það síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar
sumargjof@simnet.is að lokinni útfyllingu.
Nánari upplýsingar er að finna á vef félagsins sumargjof.is
Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari
upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.
Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018
Reykjavík 18. janúar 2018
Barnavinafélagið Sumargjöf

Tilkynningar
Húsnæði óskast
Óska eftir íbúðum fyrir erlenda
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl.
í s: 895 2220

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Geymsluhúsnæði

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2017/2018 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa
nr. 604, 3. júlí 2017

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa
fyrir:
Bolungarvík
Akureyrarkaupstað (Grímsey og Hrísey)
Borgarfjörð eystri
Djúpavog
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 17/2018 í
Stjórnartíðindum
Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Vesturbyggð (Brjánslækur Patreksfjörður og Bíldudalur)

Til hvers að auglýsa ?

Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdalur og
Ísafjörður)
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2018.
Fiskistofa, 17. janúar 2018.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Þjónustuauglýsingar 
Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Alla fimmtudaga og laugardaga 

Sími 512 5407

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@365.is sigrunh@365.is

