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Teymið á bak við Stockfish Film Festival er ekki stórt, en þau leggja mikla vinnu og ást í hátíðina. MynD/EyÞÓr

Stockfish Film Festival 
er nú í fullum gangi
Kvikmyndahátíðin stockfish Film Festival stendur nú yfir í Bíó Paradís. Hátíðin 
stendur yfir til 11. mars og snýst bæði um að sýna frábærar bíómyndir og að 
tengja íslenska kvikmyndagerðarmenn við umheiminn. ➛2

Communion November Spoor

Malgorzata Szylak, upptökustjóri myndarinnar, 
verður viðstödd Q&A sýningu. 

Myndin hefur farið sigurför um heiminn 
á kvikmyndahátíðum og var m.a. valin besta 
Evrópska heimildarmyndin á European 
Film Awards.

Rainer Sarnet, leikstjóri og einn af handrits- 
höfundum myndarinnar, verður viðstaddur 
Q&A sýningar.

Myndin var frumsýnd á Tribeca kvikmynda- 
hátíðinni og vann til verðlauna fyrir bestu 
kvikmyndatökuna. Myndin var einnig framlag 
Eistlands til Óskarsverðlaunanna.

Agnieszka Mandat, aðalleikkona myndarinnar, 
verður viðstödd Q&A sýningar.

Myndin var framlag Póllands til Óskars- 
verðlaunanna.

Mánudaginn 5. mars
Kl 17:00 – Hátíðarspjall við Steve Gravestock 
Þriðjudaginn 6. mars
Kl 12:00 – MÁLÞING: Film Location Summit
Kl 20:00 – Sprettfiskur/Q&A
Miðvikudaginn 7. mars
Kl 16:00 – Verk í vinnslu
Fimmtudaginn 8. mars
Kl 20:00 – Sprettfiskur/Q&A
Sunnudaginn 11. mars
Kl 15:00 – Heimildamynda Masterklassi 
með Arne Bro

Miðasala: tix.is | Frekari upplýsingar og alla dagskrána má finna á www.stockfishfestival.is

Stockfish Film Festival fer fram dagana 
1.-11. mars í Bíó Paradís. Hér má sjá brot 
af þeim fjölmörgu viðburðum og sýningum 
sem fara fram:

04.03 kl 22, 06.03 kl 18/Q&A, 07.03 kl 18/Q&A 05.03 kl 18, 07.03 kl 20/Q&A, 09.03 kl 18/Q&A 10.03 kl 20/Q&A, 11.03 kl 20/Q&A

Söluhæsta 
meltingarvaran í 
Bandaríkjunum
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Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms 
Hallgrímsson

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 |  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur 
H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, 
mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Kvikmyndahátíðin Stockfish 
Film Festival er nú hafin í 
Bíó Paradís í fjórða sinn og 

stendur yfir til 11. mars. Það má 
segja að hátíðin sé uppvakning á 
eldri hátíð sem hét Kvikmynda
hátíð í Reykjavík, en það er ein 
elsta kvikmyndahátíð á Norður
löndum. Hátíðin er sniðin að 
kvikmyndaáhugamönnum, sem og 
þeim sem starfa við kvikmynda
gerð og snýst bæði um að sýna 
vandaðar myndir og að tengja 
íslenska kvikmyndagerðarmenn 
við umheiminn.

Vilja tengja Ísland við 
umheiminn og öfugt
„Við sýnum handvaldar verðlauna
myndir sem hafa verið sýndar á 
öllum stærstu kvikmynda hátíðum 
úti í heimi og hlotið mikið af 
verðlaunum eða lofi. Myndir sem 
væru annars ekki sýndar hér á 
landi. Þannig að þetta er kvik
myndahátíð fyrir bíóunnendur 
en við leggjum líka mikla áherslu 
á svokallaða bransadaga, sem 
eru fyrir fagfólk í kvikmynda
gerð og dagskráin þar er ókeypis 
og öllum opin,“ segir Svava Lóa 
Stefánsdóttir, dagskrárstjóri 
hátíðarinnar. „Á bak við hátíðina 
standa í rauninni öll fagfélögin í 
kvikmyndaiðnaðinum og hún er 
gerð fyrir kvikmyndagerðarmenn 
til þess að tengjast þeim erlendu 
leikstjórum, framleiðendum og 
öðrum sem við bjóðum til að taka 
þátt á hátíðinni. Við viljum tengja 
Ísland við umheiminn og öfugt og 
reyna að mynda einhvers konar 

sambönd sem hjálpa fólki að koma 
verkefnum sínum á framfæri. Það 
er aðalástæðan fyrir því að við 
erum að þessu og það hefur gengið 
vel hingað til.“

Fjölbreytt og fræðandi dag-
skrá á bransadögum
„Á bransadögunum í ár er ýmis
legt í boði. Við erum til dæmis 
með Nordic Female Filmmakers 
Meeting Point, þar sem norrænar 
leikstýrur munu hittast til að 
tengjast og fjalla um bransann og 
stöðu kvenna í kvikmyndagerð á 
Norðurlöndunum,“ segir Svava. 
„Það er fullt af konum að gera 
flotta hluti og við viljum vekja sér
staka áherslu á því á hátíðinni.

Við verðum líka með pall
borðsumræður þar sem reyndustu 
tökustaðastjórar True North, 
Pegasus, Saga Film, Emma Pill 
og Einar Tómasson frá Film in 
Iceland munu sitja. Allir fulltrúar 
frá markaðsstofum landshlutanna 
og innlendir sem og erlendir 
kvikmyndagerðarmenn munu 
einnig taka þátt í umræðum,“ segir 
Svava. „Við munum fjalla um hver 
reynslan er af kvikmyndatöku
stöðum hér á landi og hvernig við 
getum haft áhrif á víðari dreifingu 
á henni og fengið fleiri verkefni.“

Fengu mikilvæga hvatningu
„Í fyrra fengum við menningar
verðlaun DV, sem var ákveðin 

viðurkenning,“ segir Svava. „Það 
fyndna er að um morguninn á deg
inum sem við fengum tilnefning
una vorum við á fundi þar sem við 
vorum að velta fyrir okkur hvort 
við ættum að standa í að skipu
leggja næstu hátíð. Það er svo erfitt 
að safna fjármagni og þetta kostar 
svo mikla vinnu að við vorum ekki 
viss um hvort það borgaði sig. En 
þessi verðlaun hvöttu okkur til að 
halda áfram.

Það er bara lítið teymi sem sér 
um framkvæmd hátíðarinnar,“ 
segir Svava. „Það eru allir í öllu og 
síðustu vikur er þetta búið að vera 
brjáluð vinna við að móta, skipu
leggja og framkvæma allt saman. 
En viðtökurnar sem við fáum gera 
þetta allt þess virði.“

Margar frábærar myndir
Það eru margar vandaðar myndir 
sýndar á Stockfish Film Festival. 
„Opnunarmyndin okkar var An 
Ordinary Man, sem Hera Hilmars
dóttir leikur í. Við vorum mjög 
spennt fyrir henni,“ segir Svava. 
„Svo eru fleiri frábærar og áhuga
verðar myndir sýndar, eins og A 
Fantastic Woman, Redoubtable, 
November, Spoor, Loveless, 
Before We Vanish, What Will 
People Say og fleiri. Það ættu allir 
að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi og það er bara um að gera að 
skoða dagskrána á vefnum okkar, 
www. stockfishfestival.is.“

Svava Lóa segir að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Stockfish Film Festival. MYND/EYÞÓR

Við sýnum handvaldar verðlaunamyndir sem 
hafa verið sýndar á öllum stærstu kvikmynda-

hátíðum úti í heimi og hlotið mikið af verðlaunum 
eða lofi. Myndir sem væru annars ekki sýndar hér á 
landi. Þannig að þetta er kvikmyndahátíð fyrir bíó-
unnendur en við leggjum líka mikla áherslu á svokall-
aða bransadaga, sem eru fyrir fagfólk.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

Fréttablaðið  3x20

LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

SKÓDAGAR

Herra

FJALLGÖNGUSKÓR
LÉTTIR GÖNGUSKÓR
HVERSDAGSSKÓR
BARNASKÓR

Drifter  GV
Kr. 29.990.-
Nú kr. 22.493.-

Dömu

Herra

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 20.618.-

Dömu

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 20.618.-

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Dömu, margir litir til

Dömu

Blade GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Herra

Bajura NBK GV
Kr. 34.990.-
Nú kr. 26.243.-

Lagazuoi GV
Kr. 31.990.-
Nú kr. 23.993.- 

Herra, margir litir til

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Enforce GV  BARNASKÓR
Kr. 11.990.-   
Nú kr. 8.992.-

Barnaskór

Blade GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Herra

Myth GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Dömu

Myth GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

VERIÐ VELKOMIN Á SKÓDAGA ICEWEAR MAGASÍN 
Á LAUGAVEGI 91 OG GERIÐ GÓÐ KAUP LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

TPS 520 GV
Kr. 29.990.-
Nú kr. 22.492.-

Herra/Dömu

Herra/Dömu

1.-12. mars

AF ÖLLUM SKÓM
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólhýsi

Hobby HjólHýsi 2018 
stórsparnaður!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 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

 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.

 Málarar
Getum bætt við okkur inni og 
útiverkefnum. 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

flísalagnir - Múrverk 
- flotun - sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

 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

Keypt
      Selt

 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.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

atvinnuHúsnæði
Til sölu eða leigu 50 m2 í Steinhellu 
14. Góð hæð+hurð. Verð: 18,4 m. 
Leiga: 99 þ. Bara snyrtileg starfs. 
Facebook: steinhella 14 S: 661-6800

 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

verslun@verslun.is

Draghálsi 24

allt að 

 afsláttur

Lagerhreinsun 
notað og nýtt

Vegna flutninga á nýjan sameinaðan lager að Draghálsi 
efnum við til lagerhreinsunar og setjum ýmislegt á 

útsölu, nýir og ónotaðir hlutir ásamt öðru spennandi.

Vörurnar verða til sýnis
í Vöruhúsinu að 
Draghálsi 24
Mánudaginn 5. mars til 
föstudagsins 9. mars.
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Til sölu

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Atvinna

 Atvinna í boði

Verkamaður / 
ByggingarVinna

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

kranamaður / 
ByggingarVinna

Heimaás óskar eftir að ráða 
kranamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

- Trailer BílsTjóra 
VanTar -

 

Silfri ehf óskar eftir trukkabílstjóra 
og einnig vantar bílstjóra á 

fjögurra öxla bíl. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

sölumenn óskasT.
Óska eftir sölumönnum til að selja 
í hús usb lykla sem á er digital bók. 
Geta sölumenn auðveldlega haft 
margar milljónir eftir skatt. Gengið 
er í hús milli kl 12-22 alla daga þegar 
gott er veður. Uppl.í s: 776-4111

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegu starfsfólki í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

 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

Lyngháls 7
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 22. nóvember 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 30. nóvember 
2017 var samþykkt að auglýsa  tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hálsahverfis vegna lóðarinnar nr. 7 við 
Lyngháls. Í breytingunni felst m.a. hækkun á nýtingarhlutfalli lóðar, nýr byggingarreitur fyrir opinn tveggja 
hæða bílastæðapall, staðsetja óveruleg mannvirki utan byggingarreits og yfir hámarkshæð svo sem opna 
útistiga, rampa og ytri tæknibúnað.  Erindi er sent til endurauglýsingar vegna rangra dagsetninga sem 
birtust í blöðum í fyrri auglýsingu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grensásvegur 12 og 14
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 7. febrúar 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 15. febrúar 
2018 var samþykkt að auglýsa  tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 12 við Grensásveg. Í 
breytingunni felst að heimilt verður að breyta notkun bakhúss á lóðinni, Grensásvegur 12a, og innrétta 
þar 9 íbúðir. Einnig er lóð Grensásvegar 12 og 12a skilgreind m.t.t. garða, sérafnotahlutum/veröndum og 
bílastæðafyrirkomulags.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig sjá og fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 5. mars 2018 til og með 16. apríl 2018. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 16. apríl 2018. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 5. mars 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

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

Húsnæði til leigu/sölu í Reykjanesbæ

Klettatröð 19, Keflavíkurflugvöllur
Húsnæðið skiptist í
• 4 skrifstofur, eldhús, salerni, afgreiðslu og salur.
• Samtals ca 600 m2 
• Eignin er laus fljótlega

Einnig er eignin til sölu.

Bolafótur 1 Njarðvík
• 2x 108 m2 salir, nýttir sem bílaverkstæði í dag.
• Ca 80 m2 afgreiðsla, 40 m2 skrifstofa á efri hæðinni 
   og sameiginlegt eldhús og salerni.
• Eignin er laus frá og með 1 julí
• Samtals ca 365 m2

Einnig er allt húsið til sölu 788 m2

Frekari upplýsingar í síma 776 7600 Guðmundur  

eða gummi@touringcars.eu
TCI Fasteignafélag ehf

Til leigu

Tilkynningar
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