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Má út skilin á milli
tónlistar og leikhúss

Lífsstíll

Í næstu viku heldur hljómsveitin
Godchilla veglega og óhefðbundna útgáfutónleika fyrir
aðra plötu sína. Mikið verður
lagt í búninga, sviðsmynd og
andrúmsloft tónleikanna, sem
sveitin kallar útgáfuathöfn. ➛2
Hljómsveitin Godchilla ætlar að halda metnaðarfulla og óhefðbundna útgáfutónleika í næstu viku. MYND/STEFÁN
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HYPE Borðstofustóll
kr. 39.900

Nú kr. 19.950

Jersey TV skenkur kr. 119.400
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Nú kr. 59.700
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20 - 50% afsláttur
af öllum púðum

Olaf Glerskápur
kr. 269.800

Nú kr. 215.840
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Framhald af forsíðu ➛

H

ljómsveitin Godchilla hefur
starfað í sjö ár og gaf út aðra
breiðskífu sína, Hypnopolis,
í október síðastliðnum. Platan
er metnaðarfull og sveitin stefnir
hátt, en laugardaginn 27. janúar
heldur hún útgáfutónleika í Iðnó
tileinkaða plötunni. Þar verða
skilin milli tónleika og leikhúsverks máð út.
„Godchilla er tríó sem á rætur
að rekja til Flúða og Reykjavíkur,“ segir Höskuldur Eiríksson,
trommari sveitarinnar. „Sveitin var
stofnuð af Hjalta Frey Ragnarssyni
og Birgi Sigurjóni Birgissyni og ég
gekk í hljómsveitina 2014.“

Dystópískur
þungarokksbræðingur

„Tónlistinni okkar hefur verið
lýst sem einhvers konar bræðingi
af þungarokki, stoner, doom og
sludge og svo er surf í ákveðnum
lögum. Mér finnst vera pínu
grunge í þessu líka. Þannig að þetta
er þungarokksbræðingur,“ segir
Höskuldur.
„Við drögum innblástur frá alls
konar hljómsveitum sem eru í
svipuðum geira, bæði íslenskum
og erlendum. En goðsagnakenndur
vísindaskáldskapur, geimverur,
sértrúarsöfnuðir, ofskynjunarlyfjamenning og þess konar hugarheimur er pínu þráður í gegnum
mestallt sem við höfum gert,“
segir Höskuldur. „Þemað á nýju
plötunni er Hypnopolis, framtíðarborg í ekkert svo bjartri framtíð
þar sem tækni og einræði er búið
að ná völdum.“

Aukinn metnaður
og annar stíll

„Þegar við fórum að taka upp
fyrstu plötuna var ég nýbyrjaður
í sveitinni og hafði lítil áhrif á
lagasmíðar og annað,“ segir
Höskuldur. „En núna má segja að
þetta sé meira hópverkefni og við
erum allir skráðir jafnt fyrir öllum
lögum. Í þetta sinn var líka vandað
meira til verka varðandi upptökur
og ég myndi segja að munurinn á
plötunum sé aðallega metnaðurinn og gæðin í vinnslunni.“
Það má líka heyra stíl Höskuldar
á plötunni, sem margir kannast við
af plötum Plastic Gods, þungarokkssveitar sem Höskuldur hefur
spilað með í rúman áratug. „Mig
langar alltaf pínu að vera með
óreiðu, sleppa beislinu smá og hafa
þungar og hægar trommur,“ segir
hann. „Á þessari plötu kemur það
til dæmis vel fram í milliköflunum
á Bum a smoke/Trash a car. Þar
kemur svolítið kaótísk spilamennska með spunaívafi.“

Höskuldur er vel menntaður og reyndur trommari og vinnur sem tónlistarkennari ásamt því að spila með Godchilla. MYND/STEFÁN

Frábærir dómar
og athygli að utan

„Nýja platan er búin að taka
langan tíma í vinnslu. Það var
vandað mjög til verka og við
höfum verið nánast tvö ár að vinna
hana,“ segir Höskuldur. „Hún hefur
fengið vægast sagt frábærar viðtökur. Morgunblaðið valdi hana
Rokksteypu ársins, Dordingull
setti plötuna í fyrsta sæti yfir bestu
innlendu plötur ársins og við
fengum tilnefningu hjá Kraum. Svo
höfum við fengið dóma héðan og
þaðan, meðal annars að utan, sem
hafa verið mjög jákvæðir.
Noisey, tónlistarvefur VICE,
fjallaði líka um myndbandið
sem við gerðum fyrir lagið Bum
a smoke/Trash a car og það gerði
heilmikið fyrir okkur,“ segir Höskuldur. „Við tókum stutt tónleikaferðalag um Bretland í sumar og
þessi eina grein frá svona flottum
og stórum miðli gerði það mun
auðveldara að bóka tónleika og gaf
okkur meiri trúverðugleika.
Myndbandið var frekar óvenjulegt. Það voru gerðar pappamassafígúrur í fullri stærð af okkur og í
myndbandinu eru þær að slæpast
og gera vitleysu,“ segir Höskuldur.
„Lagið fjallar um heimskulega hluti
sem ungt fólk á til að gera þegar
það er eirðarlaust og í smá krísu

ERTU MEÐ AUGNÞURRK?
Hyprosan augndropar – við augnþurrki
SAN171102

• Án rotvarnarefna
• Hægt að nota með augnlinsum
• Fæst án lyfseðils í apótekum

Hyprosan augndropar innihalda hypromellósa og eru ætlaðir til meðferðar við augnþurrki, þ.m.t. glæru- og tárusiggi
(keratoconjunctivitis sicca), hjá fullorðnum. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðil fyrir notkun lyfsins.
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og auakverkanir, sjá nánari upplýsingar
um lyfið á www.sérlyfjaskrá.is. Nóvember 2017.

með sjálft sig. Það var tekið upp
nær eingöngu í Bryggjuhverfinu, en
það var eitthvað við útlit hverfisins
sem kveikti í okkur.“

Óhefðbundin útgáfuathöfn

Útgáfuathöfnin um næstu helgi
verður ekki venjulegir tónleikar.
„Við erum að reyna að þurrka út
skilin milli tónleika og leikhúsverks. Það mætti segja að þetta
væri hálfgert tónlistarleikhús,“
segir Höskuldur. „Það verður
mikið lagt í búninga og sviðsmyndir og andrúmsloftið verður í
ætt við einhvers konar athöfn hjá
sértrúarsöfnuði úr vísindaskáldskap. Kristín Johnsen og Anton
Logi Ólafsson sjá um sviðsmyndahönnunina og Alexía Rós Gylfadóttir hannar búningana og líklega
höfum við eitthvert myndefni með
okkur og jafnvel einhverjar brellur.
Við erum að leggja mjög mikið
í þætti sem er yfirleitt lítið pælt í.
Það hefur alltaf verið hluti af markmiði Godchilla að blanda öðrum
listformum inn í það sem við erum
að gera,“ segir Höskuldur. „Biggi
og Hjalti eru líka í hljómsveit sem
heitir Panos From Komodo og
þar er líka mikið af gjörningapælingum. Við erum bara það miklar
listaspírur að við viljum gera eitthvað öðruvísi og hafa þetta meira
en bara tónleika.
Ástæðan fyrir því að tónleikarnir eru haldnir svona löngu
eftir útgáfu plötunnar er að við
vildum fá flottan tónleikastað og
gera þetta vel,“ segir Höskuldur.
„Útgáfuathöfnin verður pínu kaflaskil og nú ætlum við að fara að einbeita okkur að nýju efni og fækka
tónleikum. Þetta er tækifæri til að
sjá plötuna flutta í heild sinni áður
en við förum að einbeita okkur
að nýju efni, þróa okkar pælingar
lengra og spila meira erlendis. Við
höfum spilað mikið undanfarið
og efnið af plötunni hefur fengið
að hljóma á tónleikum í nokkurn
tíma.“

Godchilla ásamt Kristínu Johnsen, sviðsmyndahönnuði og Alexíu Rós Gylfadóttur, búningahönnuði. MYND/STEFÁN

Godchilla ætlar að leggja mikið í sviðsmynd og andrúmsloft tónleikanna um
næstu helgi. MYND/ÓÐINN DAGUR BJARNASON

tónlist í grunnskóla. „Ég kenni í
Fellaskóla, Sæmundarskóla og
í Klettaskóla, en þar kenni ég
þroskaheftum börnum, sem er
með því skemmtilegasta sem ég
geri. Ég sé um hljómsveitarsmiðjur,
trommukennslu og hefðbundna
tónmennt.“
Höskuldi hefur því tekist það
sem marga langar til, sem er að
gera tónlistina að aðalstarfi sínu.
„Það eru alltof margir að bera fram
kaffi og kökur, þannig að það er
mjög ánægjulegt,“ segir hann.

Höskuldur hefur spilað með mörgum ólíkum sveitum undanfarin ár,
meðal annars Amabadama, Plastic
Gods, Mælginn og Halleluwah, en

Godchilla er nú orðið aðalverkefnið. „Ég fékk pínu leið á því að
vera í alltof mörgum verkefnum
og í hálfgerðum aukahlutverkum,“
segir hann. „En ég hef líka verið
að tromma með Óreglu og spilað
inn á plötur, til dæmis sólóplötuna
hans Ragnars Ólafssonar. Þannig
að núna spila ég bara með örfáum
hljómsveitum og einbeiti mér
meira að tónlistarkennslu.“
Höskuldur hefur bachelor-gráðu
í skapandi tónlistarmiðlun frá
Listaháskóla Íslands og kennir

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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NÝ NÁMSKEIÐ 2018
Í nýrri stöð í Faxafeni 14 finnurðu allt sem þarf til að koma
þér aftur af stað. Ný námskeið að hefjast og öflugir hóptímar
í boði. Stundaskrá gildir frá 8. janúar.
Sjö stöðvar · Þrjár sundlaugar · reebokfitness.is

Smáauglýsingar

512 5000

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

Hjólbarðar

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.

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

100% LÁN

SKODA Octavia Ambition Sjálfsk.
Árgerð 2017, ekinn aðeins 9 Þ.KM.
Verð 3.390.000. Rnr.136488..

100% LÁN

SKODA Octavia Ambition Sjálfsk..
Árgerð 2015, ekinn aðeins 21 Þ.KM,
bensín. Verð 3.090.000. Rnr.136489.

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

Hópferðabílar

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

Þjónusta

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

Pípulagnir

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Pípulagnir

100% LÁN

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699-6069

SKODA Octavia Active. Árgerð 2014,
ekinn 52 Þ.KM, dísel. Verð 2.390.000.
Rnr.136611.

Sérfræðingar í
ráðningum

RÚTUR TIL SÖLU

Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219

Hreingerningar

FAST

Save the Children á Íslandi

100% LÁN

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

SKODA Octavia Combi beinsk.
Árgerð 2012, ekinn 65 Þ.KM, bensín.
Verð 1.980.000. Rnr.136165.

RÁÐNINGAR

NULL

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

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

