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Kynningarblað

Tíska

Í sumar verða frumsýndar tvær nýjar kvikmyndir
þar sem lögð er mikil
áhersla á tísku og eiga
þær án efa eftir að hafa
áhrif á tískustraumana.
Sú fyrri er Ocean’s 8, sem
verður frumsýnd 8. júní,
og sú seinni er Crazy Rich
Asians, sem kemur út 17.
ágúst.   ➛4

Rennda hvíta Raw Blue peysan hefur fylgt Atla lengi en hana keypti hann í hipphopp-verslun í Kaupmannahöfn fyrir áratug. Það hefur verið misjafnt eftir tímabilum hversu mikið hann klæðist henni en alltaf fer hann aftur í hana á endanum. Íslenska svartmálmssveitin Nyrst prýðir bolinn. MYNDIR/EYÞÓR

Talsmaður rokksins

Amerískir glæpamenn frá þriðja áratug síðustu aldar eru helsta tískufyrirmynd
Atla Erlendssonar bassaleikara. Verstu fatakaupin gerði hann eftir T-bone steik
og rauðvínsflösku þegar hann fyllti körfuna af alls konar drasli. ➛2
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Fallegt, fágað og töff
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Starri Freyr
Jónsson

starri@frettabladid.is

F

atastíll Atla Erlendssonar,
bassaleikara rokksveitarinnar
Casio Fatso, er að eigin sögn
mjög afslappaður, alveg frá toppi til
táar. „Ég klæðist iðulega strigaskóm
eða Timberland-kuldaskóm og geng
í íþróttasokkum en ég spæni upp
um tíu pörum úr Rúmfatalagernum
á mánuði. Oftast geng ég í gallabuxum, bol og peysu eða skyrtu.
Yfir hörðustu mánuðina klæðist
ég 66°Norður Þórsmörk úlpu og
66°Norður vindbrjót á vorin og
haustin. Yfir sumartímann er það
helst ekkert nema strangheiðarlegur bolurinn.“
Hann segir ameríska glæpamenn
frá þriðja áratug síðustu aldar vera
helstu tískufyrirmynd sína enda
hafi þeir fullkomnað útlitið algjörlega. „Aðsniðin jakkaföt með bindi,
hattur, háglans leðurskór og hattur.
Vasaklútur og vasaúr. Það er samt
erfitt að ná þessu lúkki öðruvísi en
að fólk geri ráð fyrir að þú sért á
leiðinni á grímuball.“
Nýlega var tilkynnt að Casio
Fatso myndi koma fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í sumar og
segir Atli það hafa verið frábærar
fréttir. „Þeir eru að keyra meira af
rokki þarna inn og erum við fyrstir í
röð til að styðja við slíkt enda miklir
talsmenn rokksins. Casio Fatso mun
gefa allt í framkomu sína og spila
bæði gamalt og nýtt efni sem hefur
verið að malla undanfarin tvö ár
eða svo.“
Hvernig fylgist þú helst með
tískunni?
Helst í gegnum tónlistarmyndbönd, sjónvarpsþætti og kvikmyndir. Ég fylgist ekki mikið með
þekktum persónum á Instagram

Jakkafötin eru frá Primark og skyrtan er Springfield Camisa Polo Piqué. Bindið fékk hann á AliExpress.

og Facebook gagngert til að fá innblástur að klæðaburði en þó er alltaf
eitthvað sem maður rekst á. Ninja
úr hljómsveitinn Die Antwoord er
t.a.m. átrúnaðargoð í klæðaburði.
Fyrst og fremst vegna þess að 70%
af klæðum hans eru nærbuxur. Mig
vantar þó að skafa af mér mesta
skvapið til að ná því lúkki.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?

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

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

Bolurinn kaupir fyrst og fremst í
H&M og Primark á sólarströndum
og í London. Ég er þar engin undantekning. Einnig er ég sérlega hrifinn
af Springfield. Þar er hægt að kaupa
klæði sem fara hávaxna manninum
sem er ekki alveg eins kjötaður og
meðal NBA-leikmaður. Svo er konan
mín einkar lunkin að velja föt á mig,
sem hún gerir óspart, og það hefur
nær aldrei endað með ósköpum.
Áttu minningar um gömul tískuslys?
Eftir á að hyggja voru útvíðar
flauelsbuxur á fyrri hluta tíunda
áratugarins ekki til fyrirmyndar. En
þær þóttu bara svo töff!
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar enn þá?
Rennda hvíta Raw Blue peysu
sem er í stærra lagi sem ég keypti í
einhverri hipphopp-búð erlendis
fyrir sléttum áratug. Hún hefur
komið og farið en ég fer alltaf aftur
í hana á endanum. Rennilásinn í
henni gaf upp öndina og þá voru
góð ráð dýr. Ég reif rennilás úr
sérsaumuðum Hensongalla sem
liðsmenn Morðingjanna fengu
ásamt Borko, Reykjavík! og Benna
Hemm Hemm þegar Sumargleðin
2008 túrinn var farinn um landið.
Ég er ekki frá því að peysan sé jafnvel betri eftir lagfæringu og ég
nota hana enn.
Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Besta flík sem ég hef
átt var tvítóna dökk og
ljósbrún Adidas-peysa
sem var hægt að snúa
á rönguna. Það er
eitthvað svo ótrúlega
frelsandi við að geta
staðið upp og rifið
sig úr peysunni með
offorsi vitandi að
þegar þú klæðir
þig aftur í hana þá
verður hún eins og
allt önnur peysa.
Einnig á ég jakkaföt
frá afa mínum sem er á
tíræðisaldri. Þau eru keypt í
versluninni Karnabæ, sennilega snemma á áttunda áratug
síðustu aldar. Ég þyrfti að skera
af mér um 10 kíló og álíka
marga sentimetra til að eiga
möguleika á að vera glæsilegur
í þeim en ég hef ekki gefið upp
alla von.. Ég ætla að planta
þeirri hugmynd fljótlega hjá
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.
Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Jakkaföt frá afa Atla voru keypt í Karnabæ árið 1971.
Skyrtan er Springfield Camisa Polo Piqué.

Eftir á að hyggja
voru útvíðar
flauelsbuxur á fyrri hluta
tíunda áratugarins ekki
til fyrirmyndar. En þær
þóttu bara svo töff!
Atli Erlendsson

Ljóta jólapeysan er
hönnuð
og prjónuð
af Evu Rós,
eiginkonu
Atla.

syni mínum að hann klæðist þeim
þegar hann fermist.
Konan mín, Eva Rós Ólafsdóttir,
hefur einnig hannað og prjónað föt
í rúman áratug. Fyrir ein jólin hannaði hún og prjónaði ljótu jólapeysuna. Það vildi hins vegar ekki betur
til en svo að peysan er þrusuflott og
skartar tignarlegum hreindýrum og
slær í gegn hvert sem ég fer. Hana
dreg ég fram árlega og hún er orðin
fastur liður í jólaundirbúningnum.
Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu eru án efa þegar ég fór á
lagersölu í Hamraborginni. Ég er í
skóstærð 47 sem tónar nokkuð vel
við mína 197 cm á hæð. Það gerir
það hins vegar að verkum að oft er
erfitt að finna skó í réttri stærð. Þegar
ég rakst svo á þrjú pör af Reebok
Classic í réttri stærð keypti ég mér
þrjú pör í mismunandi litum. Svo gat
ég blandað að vild eftir skapi.
Verstu fatakaupin voru þegar ég
fór í Primark eftir að hafa hesthúsað
T-bone steik og rauðvínsflösku og
fyllti körfuna af einhverju drasli sem
ég nennti ekki að máta.
Notar þú fylgihluti?
Hef síðustu ár reynt að venja mig
á að nota úr. Bæði snjallúr og gamaldags. Ég var að komast upp á lagið
með að hafa snjallúrið en eftir að ég
skipti um síma nýverið og reyndi
einhverjar hundakúnstir með úrið
þá virðist ég hafa skipt öllum texta
yfir á mandarín mállýsku. Þegar ég
virti fyrir mér snjallúrið á hendinni
á mér sem hafði skyndilega engan
gagnlegan tilgang áttaði ég mig á
því að mér finnst það hreinlega
ekkert flott. Mér þykir afar vænt
um vasaúr sem afi minn gaf mér
og ég nota gjarnan við jakkaföt,
sér í lagi ef ég er í vesti. Ég þarf
að temja mér að nota það hversdags.
Svo á ég Ray-Ban Aviator
sólgleraugu. Það er ekkert eins
kvíðavaldandi og að eiga slík.
Í gegnum tíðina hef ég átt mikið
af ódýrum eftirlíkingum af slíkum
gleraugum sem hafa dugað mislengi.
Konan mín gaf mér svo ekta Ray-Ban
fyrir nokkrum árum og ég asnaðist
til að taka þau með mér í sund hvar
ég gleymdi þeim. Nýverið fékk ég
mér aftur slík gleraugu og ég tek
varla augun af þeim. Ef þau eru ekki
í sjónmáli byrja ég að svitna á efri
vörinni og get um fátt annað hugsað.
Mögulega ætti ég að skipta aftur yfir
í eftirlíkingar?

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
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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 |
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Constance Wu og Henry Golding eru glæsileg í Crazy Rich Asians. MYND/IMDB

Sandra Bullock, Cate Blanchett og Rihanna við upptökur á kvikmyndinni Ocean’s 8. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Tvær tískumyndir á leiðinni
Í sumar koma tvær kvikmyndir þar sem tíska verður áberandi. Þær eru Ocean’s 8, sem gerist á Met
Gala, og Crazy Rich Asians, sem leggur ríka áherslu á tísku og gæti styrkt stöðu litaðra í Hollywood.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

Í

sumar verða frumsýndar tvær
nýjar kvikmyndir þar sem lögð er
mikil áhersla á tísku og eiga þær
án efa eftir að hafa áhrif á tískustraumana. Sú fyrri er Ocean’s 8, sem
verður frumsýnd 8. júní, og sú seinni
er Crazy Rich Asians, sem kemur út
17. ágúst.

Rihanna, Met Gala
og demantar

Ocean’s 8 fjallar um rán á 150
milljón dollara demantahálsmeni
og gerist á Met Gala-samkomunni.
Tíska verður því ekki bara áberandi
hluti af útliti kvikmyndarinnar og
búningum stórstjarnanna sem leika
í henni, heldur verður tískuheimurinn sjálfur sviðsmynd sögunnar.
Það leiðir trúlega til þess að ýmsar
stórstjörnur úr tískuheiminum láti
sjá sig í litlum hlutverkum.
En aðalhlutverk kvikmyndarinnar eru líka flest í höndum leikkvenna
sem hafa vakið athygli fyrir glæsilegan stíl og eru jafnvel mikils metnar
tískufyrirmyndir. Aðalleikkonur
myndarinnar eru Sandra Bullock,

sem leikur systur persónu George
Clooney úr Ocean’s 11 myndunum,
og Cate Blanchett, sem skipuleggur
ránið með henni. Þeim til aðstoðar
eru þær Rihanna, sem leikur tölvuþrjót, Mindy Kaling, sem leikur
skartgripahönnuð, Awkwafina, sem
leikur vasaþjóf, Sarah Paulson, sem
leikur heimavinnandi móður og
Helena Bonham Carter, sem leikur
tískusérfræðing. Anne Hathaway
leikur svo stórstjörnuna sem á hálsmenið dýrmæta.
Í stiklum fyrir myndina sést að
leikkonurnar klæðast að sjálfsögðu
sérlega glæsilegum kjólum til að
falla inn í hópinn á Met Gala og það
er ljóst að útlit myndarinnar verður
allt hið glæsilegasta.

Glæsileiki og glamúr
í Singapúr

Crazy Rich Asians fjallar um bandaríska millistéttarkonu af kínverskum
uppruna sem ferðast til Singapore
til að hitta vellauðuga fjölskyldu
kærasta síns og árekstrana sem
hljótast af því. Myndin er byggð á
samnefndri skáldsögu frá árinu 2013
og í bókinni er mikil áhersla á tísku
og tískuhönnun. Miðað við stikluna
sem hefur verið birt verða sömu

gamans geta að Ocean’s 8 og Crazy
Rich Asians eiga eitt sameiginlegt,
leikkonan Awkwafina leikur í þeim
báðum.

Aukin tækifæri fyrir
litaða í Hollywood?

Í Crazy Rich Asians sést alls kyns tíska, íburður og ólíkir stílar. MYND/IMDB

áherslur áberandi í myndinni.
Leikkonan Constance Wu, sem
hefur vakið athygli í hlutverki
mömmunnar í fjölskylduþáttunum
Fresh Off the Boat, sést í töluvert
ólíku hlutverki í myndinni, en hún
leikur aðalpersónuna. Í staðinn
fyrir íhaldssömu mömmufötin fer
hún í alls kyns dýran og glæsilegan
klæðnað.
Henry Golding, sem leikur
kærasta hennar, klæðist líka afar

vönduðum og fínum fötum í myndinni og verður örugglega mörgum
tískuinnblástur, sem og margar
aðrar persónur í myndinni. Ein af
persónum sögunnar er tískugoðsögnin Araminta Lee, sem á að hafa
unnið sem fyrirsæta fyrir Alexander
McQueen, og önnur persóna, Astrid
Teo, er kölluð „gyðjan“ því hún er
svo glæsileg í útliti og klæðnaði.
Crazy Rich Asians gefur Ocean’s 8
því lítið eftir í tískunni en þess má til

Mörgum hefur þótt áhugavert að
Crazy Rich Asians sé Hollywoodmynd þar sem hvítir leikarar eru
ekki í aðalhlutverki. Höfundur
bókarinnar, Kevin Kwan, segir að
þegar bókin kom fyrst út hafi framleiðandi haft áhuga á að gera kvikmynd byggða á sögunni en breyta
aðalpersónunni í hvíta stelpu. Aðdáendum bókarinnar leist hins vegar
ekkert á þá hugmynd og ákveðið var
að láta asíska leikara og bandaríska
leikara af asískum uppruna leika
aðalhlutverkin. Margir fagna þeirri
ákvörðun.
Fólk sem er ekki af evrópskum
uppruna hefur oft átt erfitt uppdráttar í heimi Hollywood, en rétt
eins og Black Panther kvikmyndin
sýndi að það væri vel hægt að gera
kvikmynd þar sem svartir leika öll
aðalhlutverkin og höfða til allra og
mala gull gæti Crazy Rich Asians
sýnt að það sama gildi um gamanmynd með asískum leikurum.

Margverðlaunað hnetusmjör
Ljúffengt, próteinríkt hnetusmjör - Náttúruleg orka í krukku

Segðu halló
Fæst í Krónunni, Nettó, Fjarðarkaup og Heilsuvöruverslunum
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Glæsileg á fimmtugsaldri

E
Rihanna kynnir
undirfatalínu

nginn er fremri í tískunni en
Victoria Beckham sem hélt upp
á 44 ára afmæli sitt í síðustu
viku. Deginum áður var hún í veislu
sem haldin var til heiðurs leikkonunni Evu Longoria í tilefni af
því að hún fékk sína eigin stjörnu í
Hollywood. Victoria var í hvítri silkiblússu og með stór sólgleraugu. Það
má kannski vera til vitnis um það
að þau halda velli í sumar en margir
höfðu spáð því að sólgleraugun
myndu minnka sumarið 2018. Sem

betur fer er tískan fjölbreytt og fólk
leyfir sér að klæðast því sem það
langar til.
Victoria er einn virtasti tískuhönnuður heims. Eins og flestir vita
hófst frægð hennar sem söngkona í
kvennasveitinni Spice Girls sem var
gríðarlega vinsæl á sínum tíma. Ekki
var minna tekið eftir henni þegar
hún giftist einum frægasta knattspyrnumanni Breta fyrr og síðar,
David Beckham. Þau hjónin eiga
fjögur börn og hafa þau öll komið

nálægt fyrirsætustörfum á einhvern
hátt. Frægastur er Brooklyn sem er
elstur, 19 ára.
Victoria hefur komið fram í
nokkrum bíómyndum en kannski
vita færri að hún hafnaði því að
koma fram í kvikmyndinni Sex and
the City þegar henni var boðið það
árið 2007. Sagðist hafa of mikið að
gera. Árið 2015 voru verðmæti þeirra
Victoriu og Davids metin á 700 milljónir punda. Þau eru þar með á lista
yfir ríkustu hjón Bretlands.

S

öngkonan og poppgyðjan
Rihanna var að tilkynna að
hún gefi út undirfatalínu
11. maí næstkomandi. Þetta kom
fram á Instagram-síðu hennar, þar
sem hún sýndi sjálf sýnishorn af
línunni.
Rihanna tilkynnti fyrir nokkrum
dögum að undirfatalína væri
væntanleg frá henni, en nú er sem
sagt útgáfudagur línunnar kominn
á hreint. Tilkynningin var gefin út á
þriðjudag, í tilefni af degi undirfata í
Bandaríkjunum.
Línan heitir SavageXFenty og
það er hægt að panta föt úr henni á
síðunni savagex.com. Þar er einnig
hægt að sjá niðurtalningu í útgáfuna.
Undirfatalínan virðist bjóða upp á
margar ólíkar stærðir. Þegar maður
skráir sig á tölvupóstlistann getur
maður skráð skálastærð frá 32A upp
í 44DDD og það er einnig hægt að
velja kostinn „annað“. Þannig að
undirfatalínan virðist vera hugsuð
fyrir konur af ólíkum stærðum.
Línan er unnin í samstarfi við
tískufyrirtækið TechStyle Fashion
Group og hefur verið í vinnslu í
meira en ár.

Lager- og
sýnishornasala
Glæsileg
lagersala
Herrafatnaður

Rún og Eddu

(jakkaföt – skyrtur- bolir o. fl.)

Dömufatnaður

(Jakkar, kjólar, buxur o.fl)

Rúmföt • Handklæði • Lök
Rúmföt og annað lín fyrir heimilið

flottar vörur á frábæru verði

19.-20.
maí

Vinsæl á
Instagram

S

Tískufatnaður á dömur og herra, nærföt og ungbarnaföt

RÚN

Opnunartímar
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HEILDVERSLUN

Húsgagnahöllin
Intersport
Krónan
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HEILDVERSLUN

RÚN
HEILDVER SLUN

Fimmtudag kl. 14-19
Föstudag
kl. 14-19
Laugardag kl. 11-17

EDDA

amfélagsmiðillinn Instagram
verður sífellt vinsælli með
hverju árinu hjá tískufyrirtækjum heimsins, stórum og smáum,
enda byggir miðillinn á myndum,
sem hentar tísku vel.
Samkvæmt tölfræðifyrirtækinu
Statisa var Nike vinsælasta tískumerkið á Instagram í lok árs 2017
með um 75,4 milljónir fylgjenda.
Listinn inniheldur bæði hefðbundin
lúxusmerki og götutísku.
Næst á listanum var Victoria’s
Secretmeð um 58 milljónir fylgjenda og töluvert langt á eftir í þriðja
sæti er merkið Nike football með
tæplega 31 milljón fylgjenda. Fyrstu
tvö sætin skera sig nokkuð úr öðrum
merkjum á listanum.
Næsta koma Chanel (25,3
milljónir fylgjenda), H&M (23,9
milljónir), Zara (23,6 milljónir) og
skammt á eftir er Adidas Originals
(23,5 milljónir).
Í áttunda sæti er Louis Vuitton
með 20, 3 milljónir fylgjenda og
skammt undan er Gucci með 19,4
milljónir og svo Dior með 17,9 milljónir fylgjenda.
Neðstu fimm sætin á listanum
koma í hlut Adidas (17,5 milljónir
fylgjenda), Dolce & Gabbana (15,2
milljónir), Kylie Cosmetics (15 milljónir), Forever 21 (14,2 milljónir) og
að lokum Prada með 14,1 milljón
fylgjenda.

Ruby Tuesday
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EDDA

HEILDVERSLUN

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík | run@run.is | www.run.is | www.eddaehf.is
www.run.is www.eddaehf.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
run@run.is

|

|
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Robell buxur

Kate segir
snoðkollinn

frelsandi
Kate Hudson segir frelsandi að raka
af sér hárið, allir sem þori og langi til
ættu að láta vaða.

Töff greiðsla í stuttan koll.

Ragnheiður
Tryggvadóttir

heida@frettabladid.is

Síðar buxur

Kvartbuxur

kr. 7.900.-

kr. 6.900.-

Str. 36-52
Margir litir

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

ÁSKRIFTAR
TILBOÐ

5 tölublöð af Glamour, send
heim að dyrum + EGF Serum
frá Bioeffect á aðeins

9.990 kr.

Heildarverðmæti pakkans er 19.900 kr.

L

eikkonan Kate Hudson vekur
ávallt athygli hvar sem hún fer
og þykir hafa afslappaðan stíl.
Ljósir liðaðir lokkar hafa einkennt
Kate alla tíð og því ráku margir upp
stór augu þegar hún rakaði skyndilega af sér hárið, síðasta sumar.
Snoðunin var þó ekki vanhugsuð skyndiákvörðun eða dramatísk
yfirlýsing eins og oft er raunin
þegar hárprúðar stórstjörnur láta
hárið fjúka heldur tengist hlutverki
í myndinni Sisters. Stutta hárið fer
Kate vel og sjálf er hún hæstánægð
með nýja stílinn. „Það kom mér á
óvart hvað ég fílaði þetta vel. Það
er svo frelsandi að raka af sér hárið.
Ef fólk þorir, mæli ég með því að
prófa þetta,“ sagði Kate í viðtali
í Bazar. Þó viðurkenndi hún að
hlakka til þess að geta sveiflað síðu
hári aftur.

Stutta hárið fer Kate vel en þó viðurkennir hún að hún hlakki til þess að geta
sveiflað síðu hári aftur.

Hárspennur,
sólgleraugu og
rifnar gallabuxur
eiga vel við
afslappaðan stíl
leikkonunnar.

Þegar ljósu
lokkarnir fuku
skartaði Kate
dökkum snoðkolli. Hún segir
það hafa verið
frelsandi að raka
af sér hárið.

Ljósir liðaðir lokkar hafa verið helsta
einkenni Kate í áratugi og því ráku
margir upp stór augu þegar hún
rakaði þá af.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

CUBE 2018
reiðhjólin
eru komin!
#cuberace

WWW.TRI.IS
#becube #triverslun
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

Akureyri

Egilsstaðir

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 10:00 til 16:00
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Afmælisbarn
með tískuna
á hreinu

Búast má við
veisluhöldum
í Hvíta húsinu í
Washington í dag
því engin önnur
er Melania Trump,
sjálf forsetafrú
Bandaríkjanna, á
48 ára afmæli.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

M

elania Trump, fædd
Melanija Knavs, leit
dagsins ljós þann 26. apríl
1970 í Slóveníu sem þá var hluti
Júgóslavíu. Hún var sextán ára að
aldri þegar hún tók sín fyrstu skref
innan tískuheimsins og hóf störf
sem fyrirsæta. Henni gekk vel á
þeim vettvangi og vann um tíma
við verkefni í Mílanó og París.
Melania flutti til New York árið
1996 og starfaði meðal annars fyrir
Trump Model Management. Hún
hefur prýtt ófáar forsíður tískutímarita og má þar helst nefna
Vogue, Harper’s Bazar, InStyle og
New York Magazine. Þá hafa birst
myndir af henni í Glamour, Vanity
Fair, Elle og fleiri tímaritum. Hún
vann með mörgum þekktum ljósmyndurum innan tískuheimsins
og ber þar helst að nefna Helmut
Newton og Ellen Von Unwerth.

Listir, hönnun og tíska

Melania kunni strax vel við sig í
New York og segist líta á sig sem
sannan New York-búa. Þar í borg
kynntist hún viðskiptamógúlnum
Donald Trump og þau gengu í
hjónaband árið 2005. Í janúar
ári síðar fæddist þeim sonurinn
Barron William en Donald átti
fjögur börn frá fyrri samböndum,
þau Donald yngri, Eric, Ivönku og
Tiffany.
Árið 2001 fékk Melania bandarískan ríkisborgararétt. Hún er
önnur forsetafrúin sem er fædd
utan Bandaríkjanna. Sú fyrsta var
Louisa Adams, eiginkona John
Quincy Adams, sem var 16. forseti
Bandaríkjanna.
Á heimasíðu Hvíta hússins
segir að Melania hafi alla tíð haft
mikinn áhuga á listum, arkitektúr,
hönnun og tísku og að hún sé
hjálpsöm og þekkt fyrir örlæti.
Þessa dagana hefur Melania í
nógu að snúast því frönsku forsetahjónin, Emmanuel Macron og
Birgitte, eru í opinberri heimsókn
í Bandaríkjunum og mikið er um
veisluhöld og opinberar athafnir.

Melania vekur ávallt athygli fyrir glæsilegan klæðaburð. Hún var klædd í hvítt
í fyrradag þegar heimsókn frönsku forsetahjónanna stóð yfir.

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
Hafðu samband
info@husavidgerdir.is
Sími 565-7070
Finndu okkur á

Kjólinn sem Melania klæddist við innsetningu eiginmannsins í embætti forseta Bandaríkjanna er kominn á Smithsonian-safnið og er þar til sýnis.

Melania velur oftast stílhrein föt sem
smellpassa við tilefnið.

Smart föt,
fyrir smart konur
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Í fyrrasumar heimsótti Melania París
og hér kemur hún í land eftir siglingu
um Signu. Að sjálfsögðu er ekkert
slegið af í tískunni þótt siglt sé um ár.

Prúðbúin forsetahjón. Melania er ávallt með puttann á púlsinum þegar
kemur að tískunni. Hún er þekkt fyrir fágaðan fatastíl.

VEKTU HÚÐINA

C VÍTAMÍN SEM VEITIR
SAMSTUNDIS VARANLEGAN
LJÓMA OG FYLLTARI HÚÐ.

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS

20%

AFS LÁTT UR A F Ö LLU M
HELENA RUBINSTEIN VÖRUM
HVER ER ÞINN
UPPÁHALDS MASKARI
FRÁ HELENA RUBINSTEIN?
Allir sem versla HR maskara á kynningu
komast í pott og eiga möguleika á
að vinna stórglæsilegan vinning að
verðmæti 50.000 kr.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

512 5800

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

Bókhald

Þjónusta

Atvinna

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

Hreingerningar

Búslóðaflutningar

Vy-þrif ehf.

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

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

Garðyrkja

Húsaviðhald

SUZUKI Vitara GLX Dísel Sjálfskiptir.
Árgerðir 2017, eknir ca. 27-30 Þ.KM,
Verð 3.590.000. Rnr.150059.

GLÆSILEGUR JEPPI !

Jeep Grand Che. LTD 05/15 ek 40
þ.km (3.6L ben. pentastar (9 l.pr 100
km)) Leður, glerþak ofl Verð 7990
þús ! Skoðum skipti !

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

Þakmálun Þakmálun

Er ekki kominn tími að mála
þakið. Við hjá þak.is gerum tilboð
í ykkar þak að kostnaðarlausu
uppl.6996980

Hópferðabílar

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Nudd

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun

RÚTUR TIL SÖLU

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

Bátar
Er með til sölu gúmmíbát með
utanborðsmótor,tvær árar
fylga,tveir bensíntankar. Frekari
uppl. s: 834-3700

Viðgerðir

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

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

Atvinna

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

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

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

Þjónustuauglýsingar 

Sími 512 5407

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

HÚSARIF • JARÐVINNA • MÚRBROT
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN
Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

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

Vertu vinur okkar á Facebook

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

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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

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

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Keypt
Selt
Til sölu

Húsnæði

Nýskráður 6/2010, ekinn 152 þús.km., bensín,
beinskiptur, heilsársdekk, ný skoðaður.

Húsnæði í boði

Atvinnuhúsnæði

Verð kr. 690.000

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Heildsala í Reykjavík óskar eftir
skólafólki í sumarvinnu. Umsóknir
sendist smaar@frettabladid.is
merkt: Heildsala
Vélstjóri óskast á Þrist BA 36, 750
kw Þristur er á Sæbjúgnaveiðum.
Uppl. í síma 8410863 Jón

Mjög yndisleg og falleg 2ja herb.
íbúð til sölu Ferjuvað 11 íb. 102, 110
RVK, íbúðin er laus til afhendingar.
Áhugasamir hafi samband við
Búmenn í s:552-5644.

Hyundai I20

11

Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga:
99 þús Facebook: steinhella 14. S:
661-6800

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

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

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

Skólar
Námskeið

Atvinna

Peugeot 2008
Nýskráður 2/2016, ekinn 19 þús.km., dísel,
sjálfskiptur, uppgefin eyðsla frá framleiðanda aðeins
3,8 lítrar/100 km í blönduðum akstri.
Verð kr. 2.490.000

Tilboð kr. 1.990.000

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

Atvinna í boði
Gistiheimili í Reykjavík óskar
eftir starfskrafti yfir 40 ára í
þrif. Umsóknir sendist smaar@
frettabladid.is merkt: Gistiheimili

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Námskeið

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga 10:00 - 11:30

Suzuki Vitara
Nýskráður 9/2015, ekinn 96 þús.km., bensín,
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, bakkmyndavél, handrjáls
símabúnaður og margt fleira.

Framhaldsnámskeið spænska ll:

Verð kr. 2.290.000

Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:30 - 15:00

Framhaldsnámskeið spænska lV:
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30 - 19:00

Honda Civic Prestige 5 dyra
Nýskráður 12/2017, ekinn 3 þús.km., bensín,
sjálfskiptur, leðurinnrétting, opnanlegt glerþak,
leiðsögukerfi og margt fleira, 183 hestöfl.

Verð kr. 3.890.000

Námskeiðin hefjast 7. og 8. maí.

Verð á mann er 29.000
Upplýsingar í síma 698 5033 eða
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

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

www.capacent.is
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Atvinna

Sumarstarfsmaður óskast

Við ráðum

Óskað er eftir þjónustuliprum einstaklingi til
sumarstarfa við símsvörun og létt skrifstofu
störf. Unnið er eftir ákveðnu vaktafyrirkomu
lagi þ.e. frá klukkan 7:50 – 14:00 og 14:00 til
18:00. Einungis reglusamir og reyklausir
einstaklingar koma til greina.

Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

Umsóknir sendist á netfangið box@frett.is
merkt
„Sumarstarf“

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Útboð

Nýr Landspítali við
Hringbraut
Jarðvinna meðferðarkjarna,
götur og veitur
Útboð nr. 20737
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboðum í
verkið „Nýr Landspítali við Hringbraut–Jarðvinna
meðferðarkjarna, götur og veitur–Áfangi 1“.
Verkið er hluti af Hringbrautarverkefninu, nýjum
Landspítala við Hringbraut, í samræmi við lög nr.
64/2010 og felst meðal annars í:
• Upprifi á núverandi yfirborði gatna, göngustíga,
bílastæða og grænna svæða.
• Nýbyggingu gatna, bílastæða og gönguleiða,
ásamt lóðafrágangi.
• Allri jarðvinnu fyrir meðferðakjarna og
mögulegum bílakjallara austan meðferðarkjarna.
• Uppbyggingu tengiganga og stoðveggja.
• Gerð undirganga við Snorrabraut. (Samvinnuverkefni NLSH ohf. og Reykjavíkurborgar).
• Gerð bráðabirgðabílastæða.
• Allri vinnu við lagnir á svæðinu, þ.m.t. breytingum
á veitukerfum vegna vinnu við meðferðarkjarna.
Verkinu er skipt upp í nokkra áfanga. Áætlað
verkupphaf er við töku tilboðs. Upplýsingar um
verklok og áfangaskil er að finna í útboðsgögnum.
Útboðsgögn eru aðgengileg, á vef Ríkiskaupa.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, Borgartúni
7C, 105 Reykjavík, 6. júní 2018, kl. 10:00 að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST ráðningar er öflug ráðninga- og
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru
lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur
gagnagrunnur og gott tengslanet.
Við bjóðum uppá:
• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR),
í samræmi við lög um skipan
opinberra framkvæmda nr. 84/2001,
er samstarfsaðili Nýs Landspítala ohf.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600

