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Kynningarblað

Tíska

Petra Bender kynnir sína
fyrstu fatalínu, Bypetrabender, á HönnunarMars
í kvöld. Á opnuninni fer
einnig í loftið vefsíða og
vefverslun. Petra segir
línuna fjalla um hvernig
fólk speglar sjálft sig í
öðrum.   ➛4

Hér klæðist Davíð Einarsson sérsaumuðum smoking-jakka úr sléttflaueli og Stenströms-skyrtu. MYNDir/ernir

Smá bland í poka
Fatastíll Davíðs Einarssonar er fjölbreyttur enda hefur veður og skap dagsins
áhrif á klæðaburðinn. Hann hefur einnig dellu fyrir aukahlutum og finnst
hringir, hálsmen og armbönd gera mikið fyrir heildarútlitið. ➛2

VEISLAN HEFST
Í COMMA
Fallegt, fágað og töff!

SMÁRALIND
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Framhald af forsíðu ➛
Starri Freyr
Jónsson

starri@frettabladid.is

D

avíð Einarsson lýsir fatastílnum sínum sem smá blandi
í poka. „Ég elska að klæða
mig í jakkaföt og volga nýstraujaða
skyrtu en mér finnst einnig rosalega
þægilegt að negla mér í kósí buxur,
bol og hettupeysu. Ég á mér enga
sérstaka tískufyrirmynd heldur
klæðist í raun mikið eftir veðri og
skapi. Hversdagslegi klæðnaðurinn
er oft gallabuxur, hvítir strigaskór
og peysa eða skyrta. Ef það er mjög
kalt, eins og búið er að vera undanfarið, þá finnst mér gott að fara í
rúllukragapeysu.“
Davíð er 25 ára gamall og stundar
mastersnám í markaðsfræði og fjármálum við Háskólann í Reykjavík.
„Utan námsins er ég í starfsnámi
í markaðs- og auglýsingadeild
Bónus og vinn í Herragarðinum
í Kringlunni. Helstu áhugamál
mín eru tíska, íþróttir, hreyfing og
ferðalög. Hreyfing hefur alltaf verið
mér mikilvæg og ég reyni að æfa
sex sinnum í viku. Ég er nýbyrjaður í hópþjálfun hjá Birki Vagni í
Laugum og það er eitthvað sem ég
mæli með fyrir þá sem vilja prófa
eitthvað nýtt.“

Aukahlutir skipa máli

Tískuáhugi Davíðs hefur þróast
undanfarin ár úr því að fylgjast
einungis með dæmigerðum
tískuáhrifavöldum eins og Kanye
West, yfir í að fylgjast með ítalskri
hátísku og frægum klæðskerum. „Ég
fylgist mikið með tísku í gegnum
samfélagsmiðla, t.d. Instagram og
Tumblr. Einnig fletti ég tískublöðum eins og The Rake og GQ Italia.

Rauða rúllukragapeysan er frá Sand og Armani Jersey jakkinn er ófóðraður og afar þægilegur.

Ég fylgist mikið
með tísku í gegnum
samfélagsmiðla, t.d.
Instagram og Tumblr.

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

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

Smart föt,
fyrir smart konur
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Ég lít mikið upp til klæðskera eins
og Rubinacci, Armani og Corneliani
sem eru fremstir í flokki ítalskra
klæðskera að mínu mati. Einnig hef
ég fengið dellu fyrir aukahlutum og
finnst hringir, hálsmen og armbönd
gera mikið fyrir heildarútlitið. Litir
á borð við vínrauðan, svartan og
kamel-brúnan eru síðan í miklu
uppáhaldi hjá mér núna.“
Fram undan hjá Davíð er að klára
námið og leggjast í ferðalög með
kærustunni. „Ég stefni á að vinna
eftir útskrift við eitthvað sem mér
finnst skemmtilegt og halda síðan
áfram að njóta lífsins með kærustunni og fjölskyldunni.“
Áttu þér uppáhaldsflík? Bláu
Corneliani sérsaumuðu jakkafötin
mín eru í uppáhaldi.
Hvaða flík hefur þú átt lengst
og notar enn? Ég hreyfi mikið við
fataskápnum mínum og bæði gef
og sel föt ef ég nota þau ekki. Hins
vegar nota ég enn hvíta Polo Ralph
Lauren Oxford skyrtu. Hún er alveg
ódrepandi.
Áttu þér uppáhalds fataverslanir?
Herragarðurinn er alltaf númer eitt,
tvö og þrjú. Einnig eru G-star að
koma sterkir inn á íslenska markaðinn. Úti mæli ég með að kíkja til
Mílano og heimsækja Rubinacci.
Sjón er sögu ríkari.
Bestu og verstu fatakaup þín?
Bestu kaupin mín eru sérsaumuð
skyrta frá Stenströms. Verstu
kaupin eru hins vegar sinnepsgular
buxur sem ég keypti í Tyrklandi. Ég
notaði þær einu sinni og leið eins
og hálfvita.
Hvað einkennir klæðnað ungra
karla í dag? Strigaskór og belti frá
frægum tískuhúsum.

Eyðir þú miklu í föt miðað við
jafnaldra þína? Já, vægast sagt.
Notar þú fylgihluti? Já alveg
heilan helling. Ég á mikið af skarti
frá Orra Finn, t.d. gullhálsmen og
hring, armbönd úr silfri og kopar

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@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

Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Bláu sérsaumuðu Corneliani-jakkafötin eru í mestu uppáhaldi hjá Davíð.
Skyrtan og bindið eru frá Stenströms og skórnir eru frá Barker.

sem er mjög flott með hringnum.
Skartið frá honum fer einnig vel
með armböndunum frá Tateossian.
Þau eru úr leðri og nota ég mikið
svört armbönd frá því merki með
silfri frá Orra Finn.

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 ,
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„Rauði þráður línunnar snýr að andlegum málefnum og því hvernig við löðum að okkur það sem við erum sjálf,“ segir Petra Bender en hún opnar sýningu í kvöld klukkan 18 í Aðalstræti 2.

Ný lína á HönnunarMars
B

Petra Bender
kynnir sína fyrstu
fatalínu, Bypetrabender, á HönnunarMars í kvöld.
Á opnuninni fer
einnig í loftið
vefsíða og vefverslun. Petra
segir línuna fjalla
um hvernig fólk
speglar sjálft sig í
öðrum.
Ragnheiður
Tryggvadóttir

heida@frettabladid.is

Petra Bender fann fatahönnuðinn í sjálfri sér eftir starfsnám í London. Hún
opnar sýningu í kvöld í Aðalstræti 2 og setur vefverslunina www.bypetrabender.com í loftið. Mynd/Eyþór

OPIÐ HÚS Í MK
Í DAG 15. mars
Kl.16.30-18.30

Menntaskólinn í Kópavogi
Þekking - þroski - þróun - þátttaka
Menntaskólinn í Kópavogi
Hótel– og matvælaskólinn
Ferðamálaskólinn og Leiðsöguskólinn
Digranesvegi 51
Sími 594 4000
www.mk.is

Alþjóðabraut
Félagsgreinabraut
Opin braut
Raungreinabraut
Viðskiptabraut
Framhaldsskólabraut
Starfsbraut fyrir einhverfa
Bakstur - bakari
Framreiðsla -þjónn
Kjötiðn - kjötiðnaðarmaður
Matreiðsla - kokkur
Grunndeild matvæla– og ferðagreina
Ferðamála– og leiðsögunám
Matsveina– og matartæknanám
Meistaranám í matvælagreinum

ypetrabender er „casual wear,
fyrir bæði kynin og dálítið
íþróttaleg lína. Rauði þráður
línunnar snýr að andlegum málefnum og því hvernig við löðum að
okkur það sem við erum sjálf. Logo
línunnar eru tveir sæhestar sem
tákna hvernig við endurspeglum
okkur sjálf í öðrum,“ útskýrir fatahönnuðurinn Petra Bender en hún
frumsýnir nýja fatalínu á HönnunarMars í kvöld.
Hún segir hugmyndina að línunni hafa kviknað fyrir nokkrum
árum í London en þar stundaði
hún mastersnám í textíl í Central
St. Martins.
„Ég bjó í London í sjö ár og
myndi segja að það hafi verið
árin sem ég fann fatahönnuðinn í
mér,“ segir Petra. „Ég lærði grafíska
hönnun í Listaháskólanum hér
heima en í starfsnámi í London
tengdust verkefnin mín tískugeiranum. Stofan sem ég var á vann
mikið fyrir Marc Jacobs og þá var
ég nemi hjá fatahönnuðinum
Peter Jensen. Eftir námið vann
ég á auglýsingastofunni Hotel
Creative og þeirra aðalviðskiptavinur er Nike. Fyrir Nike snerust
verkefnin um að hanna inn í rými
með fatnað. Við unnum einnig

fyrir tískumerkið Kenzo að innsetningum fyrir tískusýningar. Ég
var oft í hugmyndavinnunni og
að stílisera tískuþætti og fann að
mig langaði til þess að búa til föt
og sjá grafíkina mína á öðru en
flötum pappír. Ég stundaði mikið
hlaup úti í London með hlaupahópi á vegum Nike og þá kviknaði
hugmynd að þægilegum fatnaði
til að fara í þegar fólk kemur úr
ræktinni,“ útskýrir Petra.
Árin í London hafi verið dýrmæt
reynsla þar sem hún kynntist
ýmsum hliðum hönnunarheimsins. Það hafi þó verið gott að koma
heim.
„Ég varð strax ástfangin af
London en þetta var mikið hark.
Ég átti oft ekki fyrir mat í enda
mánaðarins. Maður heldur svoleiðis ástand bara út í ákveðinn
tíma og loks kom að því að ég flutti
heim. Það var gott að geta núllstillt
sig hér heima og þá byrjaði ég að
þróa þetta verkefni sem ég kynni
nú á HönnunarMars. Í kvöld fer
einnig í loftið vefsíða og vefverslun, www.bypetrabender.com.“
Petra opnar sýninguna klukkan 18 í
kvöld að Aðalstræti 2.

Lógó með adressulínu

Glæsilegar
voryfirhafnir
Margir litir
Stærðir 36-52
Verð 18.980

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Stella McCartney hefur verið grænmetisæta alla ævi og
leggur áherslu á dýravernd. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY
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Kápurnar frá Shrimps hafa vakið athygli.

Töskurnar frá Matt & Nat eru umhverfisvænar. MYND/MATT&NAT

Bestu siðlegu lúxusmerkin
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Tískumerki eru misjafnlega siðleg
þegar kemur að framleiðsluháttum
og hráefnisöflun, en sum tískumerki
leggja sig fram um að sýna gott fordæmi og selja vörur sem standast
ströngustu siðakröfur.

Bolur

3.490

Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

F

501 SKinny

13.990

ólk verður sífellt meðvitaðra
um mikilvægi þess að vernda
réttindi dýra og stuðla að
sjálfbærni. En það sjá ekki allir
mikilvægi þessara hluta og það
getur reynst þrautin þyngri að
telja þeim hughvarf. Ein leið til að
hafa áhrif er að kaupa vörur sem
eru framleiddar á siðlegan hátt og
sniðganga aðrar. Með tímanum
getur það skapað fjárhagslegan
hvata fyrir þá sem hunsa mikilvægi
dýraverndar og umhverfisverndar
til að breyta framleiðsluháttum
sínum. Þannig er vonandi hægt að
kjósa siðlega framleiðsluþætti með
peningunum sínum. Hér eru fimm
lúxusmerki úr tískuheiminum
sem sýna gott fordæmi með því
að leggja áherslu á siðlega framleiðslu.

Stella McCartney

Stofnandi merkisins, Stella
McCartney, hefur verið grænmetisæta alla ævi og leggur mikla
áherslu á sjálfbærni og dýravernd
í framleiðslu á vörum sínum.
Merkið var stofnað árið 2001 og
hefur aldrei notað leður, skinn,
loðfeld né fjaðrir í fatnað.

Shrimps

levi´s Kringlunni – levi´s Smáralind

Breska tískumerkið Shrimps
hefur getið sér gott orð fyrir
framúrstefnulega gervifeldi eftir
að stofnandinn, Hannah Weiland,
fann nýja módakrýlblöndu sem er
mýkri en hefðbundinn gervifeldur
úr pólýester. Með því að nota
sterka, skæra og bjarta liti varð
Shrimps eitt þekktasta merkið sem
sérhæfir sig í notkun efnisins og
hefur hlotið mikið lof og athygli
fyrir kápurnar sínar.

Matt & Nat

Matt & Nat er eitt þekktasta

Allt frá stofnun
hefur Vaute haft það
markmið að framleiða
tískuvörur án allra 
dýraafurða.

merkið sem framleiðir handtöskur,
bakpoka og aðra aukahluti á siðlegan hátt. Innblástur merkisins er
fenginn frá áferð og litum náttúrunnar og síðan það var stofnað
árið 1995 hefur það einbeitt sér
að því að finna nýstárlegar leiðir
til að hafa framleiðsluna sjálfbæra
og umhverfisvæna. Síðan 2007
hefur allt fóður verið gert úr endurunnum plastflöskum og merkið er
líka að prófa sig áfram með að nota
endurunnið nælon, pappa, gúmmí
og kork.

Vaute

Allt frá stofnun hefur Vaute haft
það markmið að framleiða tískuvörur án allra dýraafurða. Vaute
hefur reynt að ná því markmiði
með því að nota nýstárleg og
sjálfbær efni og var fyrsta vegan
merkið til að halda tískusýningu á
tískuvikunni í New York. Stofnandinn, Leanne Mai-ly Hilgart,
hefur alltaf lagt mikla áherslu á
dýravernd og var valin áhrifamesti
hönnuðurinn af samtökunum
PETA árið 2014.

Angela Roi

Angela Roi er málsvari siðlegra
og sjálfbærra framleiðsluaðferða
í tísku. Engar dýraafurðir eru
notaðar í handtöskur merkisins,
heldur er nýtt gerviefni sem líkir
eftir mjúkri áferð leðurs. Þar að
auki leggur merkið áherslu á gott
vinnuumhverfi og sanngjörn laun
fyrir alla í framleiðsluferlinu.
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Þáttaröð um kynþáttafordóma tískuheimsins

B

andaríska sjónvarpsstöðin BET
var að birta fimm þætti á vef
sínum sem bera heitið „Black
Like Me“ og fjalla um kynþátta
hatur í tískuheiminum. Í þáttunum
er fjallað um erfiðleikana sem svart
fólk þarf að eiga við í tískuheim
inum og áhrifin sem tíska hefur á
það hvernig samfélagið sér fegurð
svartra.
Í þáttaröðinni ræða svartar fyrir
sætur af hreinskilni um kynþátta

fordóma sem þær hafa upplifað í
störfum sínum. Þáttaröðin kemur í
kjölfar aukinnar umræðu um kyn
þáttamismunun í tískuheiminum,
en sífellt fleiri svartar fyrirsætur
hafa opnað sig um þetta vandamál
nýverið, án ótta við að það hafi nei
kvæð áhrif á starfsferil þeirra.
Reyndar fyrirsætur eins og Beth
ann Hardison, Naomi Campbell,
Iman og fleiri hafa nýtt sér stöðu sína
til að tala um nauðsyn þess að það

verði breytingar á því hvernig fegurð
svartra er metin og sýnd í tísku og
hafa gagnrýnt tískumerki sem sýna
ekki konur af ólíkum uppruna.
Með þættinum „Black Like Me“ fá
ungar svartar fyrirsætur vettvang og
tækifæri til að tala um þessi vanda
mál, sem hafa ekki bara áhrif á þá
sem starfa í tískuheiminum, heldur
líka þá sem eru undir áhrifum frá
honum. Þættina er að finna á www.
bet.com/style.

Fyrirsætan Naomi Campbell er ein
þeirra sem hafa gagnrýnt kynþáttamismunun í tískuheiminum.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Alexander Rybak kemur endurnærður til leiks í Eurovision í Lissabon.

Aftur í
Eurovision

A

lexander Rybak, sem er
31 árs, snýr aftur í Euro
vision eftir sigur sinn í
söngvakeppninni í Noregi. Hann
segir að það hafi verið miklu
auðveldara að koma fram núna
en árið 2009 því hann hafi verið
með flensu í undankeppninni.
Þegar hann vann keppnina á
sínum tíma var hann algjörlega
óþekktur en annað er uppi á
teningnum núna. Hann hefur trú
á að hægt sé að vinna Eurovis
ion tvisvar. „Mig langar til þess
að vinna keppnina aftur,“ sagði
hann við blaðamenn að lokinni
keppninni. „Ég vil gera þjóðina
stolta.“
Alexander er með boðskap
í lagi sínu en hefur látið ævin
týrin lönd og leið sem hann
söng um árið 2009. Lagið nefnist
That’s How You Write a Song.
Hann segist vera að syngja um
trúna á sjálfan sig og hugmyndir
sínar. Alexander hlakkar til að
taka þátt í keppninni í Lissabon
og vonast til að komast í aðal
keppnina.

Becca Cosmetics kynning
í Lyfjum og heilsu Kringlunni og Glerártorgi
dagana 15. – 18. mars.
Allir sem versla 2 eða fleiri vörur frá BECCA Cosmetics fara
sjálfkrafa í pott og eiga tækifæri á að vinna veglega gjöf!

Granateplafræ eru góð í gríska jógúrt
og margt annað.

Til að bæta
heilsuna

G

ranatepli eru full af andox
unarefnum, líkt og kræki
ber, bláber og sólber. Þau
eru góð fyrir húðina og heilsuna
almennt. Granateplafræin eru
góð með appelsínum, til dæmis í
salati. Þau eru líka mjög góð með
laxi, ristuðum valhnetum eða
pekanhnetum. Þau eru sömu
leiðis góð í forrétt með rækjum,
chili og límónu.
Loks má geta þess að
granateplafræin eru mjög góð í
salati með andabringu. Blandið
saman salati, gulrótum, rauðlauk,
mangó, kóríander og mintu ásamt
granatepli. Leggið bringurnar
ofan á salatið. Mjög góður matur
sem er líka heilsubætandi. Yfir
leitt henta granatepli með flestu
kjöti og ávöxtum.

20%

af ÖLLUM BECCA
Cosmetics vörum
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Súperdramatísk
diskókúla

LOVISA tunic

6.995

2 litir / S-XL

Sara Líf Magnúsdóttir er á leið í framhaldsnám í Amsterdam
Fashion Institute og sér um búninga í sýningu Söngskóla Sigurðar Demetz á söngleiknum Heathers í Gamla bíói í kvöld.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

Opið
til 21
í kvöld

KRINGLUNNI | 588 2300

Gallaskyrtur

Kr. 7.990.Str. S-XXL
2 bláir litir

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Stendur undir nafni

V

ið erum að tala um skæra
liti, víð pils, skræpótt
mynstur og auðvitað svakalega mikið af axlapúðum,“ segir
Sara Líf um búningana í Heathers.
Heathers er söngleikur frá 2010,
byggður á samnefndri kvikmynd
sem gerist í bandarískum menntaskóla á níunda áratugnum þar
sem einelti og klíkuskapur eru
allsráðandi. „Við höfum verið að
tína búningana saman héðan og
þaðan,“ segir Sara Líf og bætir við
að leikhópurinn hafi leitað fanga í
búðum með notuð föt og á mörkuðum. „Svo fannst ýmislegt inni í
skápum hjá foreldrum og öfum og
ömmum. Það er magnað hvað fólk
á til heima hjá sér.“
Sara Líf frumsýndi í gær en
það er önnur frumsýning í kvöld.
„Heathersverður frumsýndur
tvisvar, bæði 14. og 15. mars því
leikhópurinn er tvöfaldur, svo
allir nemendurnir fá að njóta
sín. Ég leik aðaltíkina, Heather
Chandler, og búningurinn minn
er mjög dæmigert tíkarlegur fyrir
þetta tímabil í tískunni.“
Hún segist pæla töluvert í tísku.
„Ég hef unnið lengi með snyrtivörur og pæli mikið í því hvernig
er hægt að hafa áhrif á útlitið.“
Aðspurð um eigin stíl segir hún að
honum hafi verið lýst sem „sportgoth“. „Ég klæðist svakamikið
svörtu og glitrandi, finnst gaman
að vera í fötum sem grípa ljósið á
flottan hátt. Ég klæði mig kannski
ekki þannig daglega því ég þarf að
vera sæmilega venjuleg í vinnunni
en ef ég mætti ráða væri ég alltaf
annaðhvort súper dramatísk eða
eins og diskókúla.“
Aðspurð um áhrifavalda segist
hún vera afskaplega hrifin af Oscar
de la Renta. „Sérstaklega því sem
er frá honum á pöllunum í vor.
Þar var til dæmis síð geggjuð
rauð kápa úr tjulli. Af íslenskum
hönnuðum er ég hrifnust af
Hildi Yeoman, áberandi og flott
hönnun.“ Sara Líf nefnir einmitt
kjól frá Hildi Yeoman þegar hún er
spurð um uppáhaldsflík. „Ég dýrka
þennan kjól, hann er fjólublár
og ótrúlega fallegur. Svo á ég líka
uppáhaldsfylgihlut sem er miklu
minna kúl. Það eru stór, alveg
kringlótt gervigleraugu sem ég er
mjög oft með. Þegar ég fór í inntökuprófið í Amsterdam Fashion
School áttum við að skrifa um
uppáhaldsflík eða fylgihlut og ég
skrifaði um gleraugun vegna þess
að á Íslandi neyðist maður svo
oft til að klæða sig eftir veðri og
aðstæðum á meðan þessi gleraugu
eru algerlega tilgangslaus og bara
flott. Mér fannst gaman að pæla í
muninum á því sem þarf nauðsynlega að taka tillit til í tísku og því
sem er alveg tilgangslaust. Ég þarf
meira að segja að nota alvörugleraugu svo ég er stundum með linsur
og svo þessi platgleraugu bara af
því að mér finnst þau svo flott.“
Sara Líf segist versla mest
erlendis. „Ég raða fötum saman
úr ýmsum áttum, kaupi reyndar
mikið í HM en aldrei það sem
hangir á gínunni heldur eitthvað

Hér má sjá Söru Líf í búningi Heather Chandler sem að hennar sögn er „aðaltíkin“ í söngleiknum Heathers. MYND/Eyþór

Fjólublái Yeoman-kjóllinn er í miklu uppáhaldi hjá Söru Líf og platgleraugun
urðu henni að ritgerðarefni í inntökuprófum í Amsterdam Fashion Institute.

skrýtið sem fer strax á útsölu
eða hverfur úr búðinni af því að
enginn annar kaupir það. Svo
versla ég mikið í litlum hönnunarbúðum og mörkuðum eins og
Dover Street Market í London þar
sem er hægt að finna margt ógeðslega flott.“
Amsterdam verður væntanlega

helsti verslunarstaðurinn næstu
árin því Sara Líf er á leið í nám
í Amsterdam Fashion Institute
í vörumerkjastjórn. En fyrst er
það Heathers með söngleikjadeild Söngskóla Sigurðar Demetz.
Seinni frumsýningin er í Gamla
bíói í kvöld klukkan átta og hægt
er að fá miða á tix.is.

Music, Creativity
& Technology

www.sonarreykjavik.com

Reykjavík
16.17 March

underworld, danny brown, gusgus,
tokimonsta, lindstrøm, bjarki,
ben frost, nadia rose, jlin, troyboi,
denis sulta, bad gyal og margir fleiri.

www.sonarreykjavik.com
Harpa. Fjögur svið.
Miðar á hátíðina ásamt kvöldpössum fáanlegir á midi.is & í Hörpu.
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Með Tripical á HM í Rússlandi
Ferðaskrifstofan Tripical býður upp á ferðir á HM í Rússlandi í júní. Ferðirnar eru vel skipulagðar
undir öruggri fararstjórn tónlistarmannanna og bræðranna Jóns og Friðrik Dórs Jónssona.

A

ð sögn Styrmis Elís Ingólfssonar, eins af eigendum ferðaskrifstofunnar
Tripical, er hér um magnaðar
ferðir að ræða. „Við verðum með
tvær ferðir til Rússlands, annars
vegar til Moskvu á leik Íslands og
Argentínu 14.-17. júní. Flogið er
í beinu flugi til Moskvu en þeir
bræður Jón og Frikki Dór verða
farar- og skemmtanastjórar í
ferðinni.
Síðan erum við með aðra ferð
til Volgograd og Rostov við Don í
beinu flugi til að sjá Ísland leika
við Nígeríu og Króatíu. Þetta
er sex daga ferð og ekið í rútu á
milli borganna,um 400 km. Þessi
ferð verður farin 21.-27. júní.
Rostov við Don er í Suður-Rússlandi, nálægt Svartahafi.
Við höfum verið með þessar
ferðir í sölu frá því í desember og
það eru fá sæti eftir enda mikill
áhugi á ferðunum. Ferðin til
Moskvu, flug og gisting kostar frá
249.990 á mann en til Volgograd
frá 299.990.
Ferðaskrifstofan Tripical hefur
verið starfandi frá árinu 2015 en
hún hefur sérhæft sig í alls kyns
hópferðum til A-Evrópu. „Við
bjóðum meðal annars ferðir til
Króatíu, Búlgaríu og Eystrasaltslandanna. Tripical hefur séð
um ferðir fyrir útskriftarnema,
árshátíðarferðir eða fyrirtækjaferðir sem hafa verið vinsælar.

Glæsileg húsakynni ferðaskrifstofunnar Tripical í Borgartúni. MYNDIR/EYÞÓR

Einnig erum við með ýmsar
sérferðir eins og sjá má á heimasíðu okkar,“ segir Styrmir. „Við
höfum stækkað mjög hratt sem
ferðaskrifstofa að undanförnu og
hlökkum til að fara með Íslendinga til Rússlands.“
Hægt er að kaupa HM-ferðirnar á netinu hjá tripical.is en
einnig er hægt að hafa samband
símleiðis í síma 519 8900 eða
koma á skrifstofuna í Borgartúni 8.

Tripical er til húsa í Borgartúni 8.

Tripical sérhæfir sig í hópferðum.

KYNNING Á FASTEIGNUM Á SPÁNI
MASA International heldur kynningu á eignum
og kaupferlinu á Spáni.
Kynningin verður haldin þann 17. mars n.k. frá kl. 13:00 - 17:00
á Hótel Reykjavík Centrum Aðalstræti 16.
Kynntar verða skoðunarferðir til Spánar.
MASA International hefur selt fasteignir á Spáni frá 1981
og vinnur eftir ISO 9001 gæðastaðli.

MASA International á Íslandi
Sími 555 0366

M a s a I n t e r n a t i o n a l - m a s a i c e l a n d @ g m a i l . c o m - w w w. m a s a i n t e r n a t i o n a l . i s

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

512 5800

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

Nudd

Þjónusta

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Pípulagnir

Keypt
Selt

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 6996069 og 663 5315

Óskast keypt

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

Luxury panorama 4x4

VW Passat alltrack disel station .
Árgerð 2012, ekinn 73 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.999.000.
Rnr.104548.

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Hjólbarðar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja
Felli tré og klippi runna. Besti tíminn
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

Skólar
Námskeið

Bókhald
Nýr bíll

SSANGYONG Tivoli dlx 4x4 7”
skjár og bakkmyndavél nýr bíll.
Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.290.000.
Rnr.104955.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Ökukennsla

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

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

Málarar
Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Húsnæði

Getum bætt við okkur inni og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758

Búslóðaflutningar
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

Atvinnuhúsnæði

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

Atvinnuhúsnæði

www.hagvangur.is

TIL LEIGU 50 m2 Góð l.hæð+hurð.
Leiga: 99 þ - Snyrtileg starfsemi
Facebook: steinhella 14. S: 661-6800

Þjónustuauglýsingar 
Úti- og innimálun
Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun
sameigna fyrir húsfélög og fleira.
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni.

Vaskir Drengir ehf
Björgvin P. Hallgrímsson
Löggiltur málarameistari
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Sími 512 5407

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.

vaskirdrengir@gmail.com
sími 844-9188
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HÚSARIF • JARÐVINNA • MÚRBROT
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Ferðaþjónustuhús

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga 

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Atvinna

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

K
Hönnun

Toyota Auris Hybrid
Nýskráður 12/2016, ekinn 21 þús.km., bensín, sjálfskiptur, flottur vel útbúinn bíll, bakkmyndavél, cruise
control, hiti í sætum og margt fleira.

Verð kr. 2.790.000

HÖNNUN

Atvinna í boði
Sölumenn óskast.

Óska eftir duglegum
sölumönnum um allt land til að
selja USB lykil sem á er digital
bók. Um er að ræða ný trúabrögð
sem er kristinn nýaldartrú. Sala
fer þannig fram að kaupanda
er boðinn lykill að himnaríki.
Er þetta háheilagt sem selt er.
Vinsamlegast berið virðingu fyrir
því því þetta er hágæðavara.
Síðan rettir sölumaður kaupanda
auglýsingablað sem ég samdi sem
á eru þær upplýsingar sem til þarf
til að selja USB lykilinn. Ef um sölu
er að ræða þá réttir sölumaður
kaupanda miða og biður
kaupanda að millifæra á reikning.
Fær sölumaður 2000 kr eftir
skatt en usb lykilllinn kostar 10
þús kr. Og unnið er á milli 12-20
alla daga. En hægt er að vinna
einungis um kvöld og helgar.

Honda Jazz Comfort
Nýskráður 1/2018, ekinn 1 þús.km., bensín, sjálfskiptur,
álfelgur, fjarlægðarskynjarar, heilsársdekk og vindskeið,
frábært verð og 3 ára verksmiðjuábyrgð.

Tilboð kr. 2.590.000

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Kjötvinnsla Kjöthallarinnar
Skipholti 70 óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa. Reynsla
af kjötútskurði eða annarri
matvælavinnslu æskileg. Einnig
óskum við eftir að ráða starfsfólk
í verslun okkar. Um hlutastarf er
að ræða. Starfið felst í þjónustu
og ráðgjöf til viðskiptavina.
Íslenskukunnátta er skilyrði.
Upplýsingar veitir Björn
Christensen í síma 553
1270. Umsóknir má senda á
kjothollin@kjothollin.is

Atvinna óskast

Upplýsingar í síma 776-4111

Verkfræðiteikningar

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

Starfskraftur óskast

Fiskvinnsla í
Hafnarfirði leitar eftir
verkstjóra og
gæðastjóra.
Viðkomandi þarf að hafa
reynslu við verkstjórn og hafa
góða þekkingu á almennum
fiskvinnslustörfum.
Umsóknir skal senda póst á
vinna@hamrafell.is

- Trailer bílstjóra
vantar Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra

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

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

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

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Atvinna

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

KIA Sorento EX-l 170hö
Nýskráður 9/2006, ekinn 176 þús.km., dísel, sjálfskiptur, flottur bíll, auka álfelgur og dekk fylgja, dráttargeta
2.800 kg.

Verð kr. 990.000

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
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

Honda Jazz Trend
Nýskráður 3/2018, bensín, sjálfskiptur, nýr ókeyrður
bíll, aðeins örfá eintök á þessu frábæra verði,
3 ára veksmiðjuábyrgð

Tilboð kr. 2.390.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Hefur þú kíkt
á Job.is?

