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Tíska

Fever Dream
er ýktari
útgáfan
af mér
Tónlistarkonan Fever Dream,
öðru nafni Vigdís Ósk Howser
Harðardóttir, kemur fram í
bleikum Adidas-stuttbuxum á
Secret Solstice tónlistarhátíðinni á laugardag ef veður leyfir.
➛2

Fyrir sex árum hafði
Bjarki Fjalar Guðjónsson
ekki minnsta áhuga á
tísku og klæddist aðallega
hettupeysum og íþróttabuxum. Í dag er hann
þekktur fyrir klassískan
fatastíl, innblásinn af
herratísku fimmta til áttunda áratugarins. ➛4

Vigdís Ósk, eða Fever Dream, kemur fram á Secret Solstice tónlistarhátíðinni á föstudagskvöld og laugardag. MYND/STEFÁN

SUMARSPRENGJA!
20-60% afsláttur af völdum vörum,
Allar nýjar vörur á 10% afslætti.
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Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

T

ónlist Fever Dream hefur
verið lýst sem hörðu femínistarappi og Vigdís Ósk er
nú um stundir búsett í Berlín þar
sem hún er að leggja lokahönd á
plötu sem kemur út í lok sumars.
Hún kaupir fötin sín mest notuð
og lýsir stílnum sínum sem blandi
af hipphoppi, sækadelikrokki og
hippalegum. „Ég kaupi mest í vintage búðum, Spúútnik og og Rauða
krossinum á Íslandi og mörkuðum
í Berlín en ég hef líka keypt beint
af fólki á netinu, ef einhver auglýsir
eitthvað flott á Instagram er ég
fljót að hafa samband,“ segir hún.
„Mér finnst mikilvægt að reyna
að endurnýta eins og ég get en fer
stundum í Urban Outfitters til að
sinna hipphopp-hliðinni á mér.“
Aðspurð um uppáhaldsflíkur
nefnir hún tvær. „Ég á kjól frá Hildi
Yeoman sem ég held ótrúlega
mikið upp á en nota of sjaldan því
mér finnst að hann of fínn til að
nota en svo vil ég líka nefna hippamussu sem ég keypti þegar ég var
þrettán ára sem ég elska.“
Vigdís segir þær Fever Dream,
sem er hennar annað sjálf, hafa
svipaðan fatasmekk. „Ég held að
hún sé svolítið lík mér en hún er
kannski ýktari týpan af mér. Ragga
Hólm, sem er dj-inn minn, er oft í
frekar einföldum fötum en svo er
ég í einhverju brjáluðu. Við vorum
til dæmis að spila í Eistlandi um
daginn og þá var hún í buxum og
peysu í svörtu og hvítu og ég í einhverju brjáluðu bláu pleðurdressi
og gulum bol.“
Talið berst að fylgihlutum og
Vigdís segist ekki nota mikið af

Vigdís Ósk lýsir stílnum sínum sem sækadelískum rokk-, hipphopp-hippalegum. „Fever Dream er svona ýktari útgáfan af mér,“ segir hún og brosir.

Ég kaupi mest í
vintage búðum,
Spúútnik og og Rauða
krossinum á Íslandi og
mörkuðum í Berlín og ef
einhver auglýsir eitthvað
flott á Instagram er ég
fljót að hafa samband.

SÖMUU GÆÐIN
Ð
Áleggin frá Stjörnugrís hafa fengið nýjan búning en að sjálfsögðu halda þau
au sömu gæðum
Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjöti
www.svinvirkar.is

Sumartilboð

-20% afsláttur af völdum vörum
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

        

þeim. „Ég var einu sinni ótrúlega
mikið fyrir hringa en svo fékk ég
mér svo mörg tattú á höndina að
ég er það ekki lengur. Það gerðist
einu sinni að ég var að spila með
flottan risastóran hring og svo
svitnaði ég svo mikið að hringurinn rann af og skaust í andlitið á
áhorfanda. Ég fann hringinn á eftir,
ég elska þennan hring en ég takmarka fylgihluti síðan af því að ég
er svo hrædd við að þeir skutlist í
áhorfendur.“
Það nýjasta sem Vigdís keypti
sér voru bleikar Adidas-stuttbuxur.
„Ég sá þær á flugvellinum í Berlín
og fannst þær fínar til að nota á
Solstice en svo er spáð rigningu
alla helgina svo ég er ekkert að fara
að nota þær fyrr en ég fer aftur til
Berlínar,“ segir hún glottandi. Þetta
er í þriðja sinn sem Vigdís kemur
fram á Secret Solstice en árin
2015 og 2016 kom hún fram með
Reykjavíkurdætrum. „Ég á margar
góðar minningar frá Solstice. Ein sú
eftirminnilegasta er líklega að sitja
baksviðs og horfa á Helga Björns
troða sér í glimmer spandex.“
Og hún hlakkar til að stíga á
svið og taka þátt í hátíðinni. „Ég er
mjög spennt að sjá IAMDDB. Það
verður vonandi betra hljóð heldur
en í fyrra en þá smitaðist aðeins of
mikið á milli sviða. Svo er ég mjög
spennt að spila með Dream Wife,
en ég fer á svið með þeim annað
kvöld. Svo er ég með mitt eigið efni

á laugardaginn klukkan hálf tvö,
spila lög af plötunni frá í fyrra í
bland við glænýtt efni.“
Að Íslandsheimsókn lokinni er
ferðinni heitið aftur til Berlínar
og þaðan til Póllands að spila á

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

Vigdís býr í Berlín og sinnir þar tónsmíðum og tónleikahaldi. Í haust kemur út
ný plata með Fever Dream sem verður mjög ólík hinni fyrri.

tónleikum. Í haust kemur svo út ný
plata. „Hún á eftir að verða mjög
ólík því sem ég hef verið að gera
svo ég er mjög spennt fyrir því.
Þetta verður eitthvað skemmtilegt.“

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 |

Útskriftarnemendur í
samtímadansi frá
Listaháskóla Íslands sitja
fyrir í fatnaði frá okkur

Við þökkum þessum flotta hópi
kærlega fyrir skemmtilega samvinnu
og óskum þeim hjartanlega til
hamingju með áfangann.

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Robell Gallabuxur

Klassískur stíll
Fyrir sex árum
hafði Bjarki Fjalar
Guðjónsson ekki
minnsta áhuga á
tísku og klæddist
aðallega hettupeysum og
íþróttabuxum.
Í dag er hann
þekktur fyrir
klassískan fatastíl, innblásinn af
herratísku fimmta
til áttunda áratugarins.

Kr. 12.900.Kr
2.900.St 36-52
Str.
6-52
2 ssíddir
ir

Sigríður Inga
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is

Við erum á Facebook

    

Stretch
- háar í mittið

Gallabuxur á 12.900 kr.
- 2 litir: dökkblátt, milliblátt
- stærð 34 - 54
- teygja í mitti

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15
Kíkið á myndir og verð á Facebook

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

É

g hef klassískan stíl í fínni
kantinum sem er að miklu
leyti innblásinn af herratísku
fimmta til áttunda áratugarins. Því
má segja að ég stingi aðeins í
stúf við það sem er að gerast í
almennri herratísku jafnaldra
minna,“ segir Bjarki Fjalar Guðjónsson, handboltamarkmaður
hjá ÍR. Hann lauk stúdentsprófi
frá Kvennaskólanum í Reykjavík í maí síðastliðnum en ætlar
að taka sér ársfrí og hefja síðan
nám í lögfræði við Háskóla
Íslands.
„Sem stendur er ég að vinna
og í vetur gæti ég vel hugsað
mér að vinna í herrafataverslun
og tengja þannig saman atvinnu
og áhugamál. Við kærastan
mín stefnum síðan á að leggjast Bjarki er
í ferðalög, bæði innan lands
óhræddur
og utan. Handboltinn er mitt
við að fara
helsta áhugamál og hefur verið eigin leiðir í
í mörg ár en ég spila einnig á
fatastíl.
gítar þegar tími vinnst til og þá
mest blús og klassískt rokk,“
upplýsir Bjarki.
Spurður hvort hann fylgist vel
með nýjustu tísku segist Bjarki
reyna að hafa puttann á púlsinum eftir því sem hægt er. „Þó
er ekki beinlínis hægt að segja
að ég fylgist með því nýjasta
sæki innblástur í, t.d.
sem er að gerast hverju sinni. RéttSteve McQueen, ásamt
ara væri að segja að ég fylgist með
nokkrum sem halda
þeim aðilum sem leggja línurnar í
kyndli þessa tímabils
þeim geira herratískunnar sem ég
á lofti enn í dag, svo
hallast að, svo sem tískubloggurum
sem Luca Rubinacci
á Instagram og öðrum spekingum
og Andreas Weinås
sem skrifa í tilheyrandi tímarit,“
sem báðir halda
segir hann.
úti virkum InstagramHvar kaupir þú oftast föt?
síðum.“
„Þegar ég kaupi föt á Íslandi
Hvaða flík hefur þú
skipti ég mest við Herrafataverzlun
átt lengst og átt enn?
Kormáks & Skjaldar og Herra„Það er brúnn
garðinn. Erlendis hef ég gaman af
flauels-blazer sem ég
því að rölta um götumarkaði í leit
fann á markaði fyrir
að notuðum og nýjum flíkum og
fimm árum síðan, að ég
fylgihlutum á kostakjörum. Síðan
held. Ásamt því að vera
er vert að minnast á netverslunina
eins og sniðinn á mig
Mr. Porter, en þar er mikið úrval
er jakkinn skuggalega
merkjavöru á góðu verði.“
þægilegur og hægt er
Eyðir þú miklu í föt?
að klæða hann upp og
„Já, það kemur alveg fyrir en ég
niður með hálstaui og
hef það fyrir reglu að kaupa vandöðrum fylgihlutum og
aðar flíkur og fylgihluti og þurfa þá
því má segja að hann
aðeins að gera það sjaldnar. Það
gangi upp við flest
liggur því ljóst fyrir að kostnaðurtilefni.“
inn sé nokkuð hár þar sem vandNotar þú fylgihluti?
aðar vörur eru sjaldnast ódýrar.“
„Já, fylgihlutir eru
Áttu þér tískufyrirmynd?
mikilvægur hluti af
„Í þeim efnum koma margir til
heildarmyndinni.
greina og þá sérstaklega mörg af
Úr, bindi, vasatískugoðum þess tímabils sem ég

Bjarki kaupir gjarnan föt hjá Herrafataverzlun Kormáks & Skjaldar og
Herragarðinum.

klútar, armbönd og belti, svo
dæmi séu tekin, eru ómissandi
þegar kemur að því að undirstrika
persónulegan stíl hvers og eins.“
Hvernig hefur tískuáhugi þinn
þróast undanfarin ár?
„Fyrir sex árum hafði ég
ekki minnsta áhuga á tísku.
Ég henti mér í fyrstu hettupeysu og hlaupabuxur sem
ég sá og gekk út í daginn á
slitnum strigaskóm. Síðan
vaknaði hjá mér áhugi á
klassískum herraklæðnaði
og hefur þessi áhugi
vaxið og dafnað
síðan. Ég klæðist
mikið jarðlitum
en lífga upp á þá
með fylgihlutum
eða stökum
flíkum í skærari
litum.“
Áttu minningar um
gömul tískuslys?
„Nei, en hins
vegar má segja að
ég hafi komist næst
því þegar ég tók
skyndiákvörðun
fyrir tveimur
árum um að kollvarpa fatastílnum
og fara í þveröfuga
átt við það sem ég
hafði verið að gera í
nokkur ár fram að því.
Í stuttu máli entist
þessi tilraun í um
það bil mánuð áður
en flest nýju fötin
voru komin í Góða
hirðinn og fyrri fatastíll var tekinn aftur
við.“
Áttu þér uppáhaldshönnuð eða
-fatamerki?
„Ég held mikið
upp á Ralph Lauren
og Barbour, en flest
snið frá þessum
merkjum klæða mig
vel. Einnig held ég
mikið upp á skyrtur
frá Stenströms.“
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Chanel-hönnun
fyrir Íslendinga
Það er líkt og Karl Lagerfeld hafi hugsað til Íslands þegar
hann hannaði plaststígvél, yfirhafnir og hatta úr plasti
fyrir sumarið 2018. Að minnsta kosti gæti þessi klæðnaður komið sér vel í íslenskum brúðkaupum í sumar.
Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

R

Sumartilboð

-20% afsláttur af völdum vörum

igningarsumarið 2018 ætlar
lítinn enda að taka á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna
má vel fagna sumartískunni frá
Chanel. Hver myndi ekki vilja
eiga slíkan plastfatnað yfir fallegu
sumardressin þegar farið er í brúðkaup, afmæli eða annan fagnað?
Karl Lagerfeld vakti mikla athygli
með þessari plasttísku þegar hann
sýndi hana á tískuvikunni í París í
fyrra. Nú eru þessar vörur komnar
í sölu og skórnir kosta rúmlega 140
þúsund krónur.
Tískusýning Chanel var í náttúrulegu gerviumhverfi með sex
fossum og fjöllum. Gestir áttu að
hafa það á tilfinningunni að þeir
væru staddir í ósnertri náttúru,
kannski á Íslandi. Glær plaststígvélin, bæði há og lág, settu
svip á sýninguna, að ekki sé talað
um hattana og slárnar. Allt úr
plasti sem hentar mjög vel þegar
rigningin er óstöðvandi.

Lagningin ætti að haldast vel með þetta furðulega höfuðfat.

Fyrirsæta frá
Chanel tilbúin
fyrir íslenska
rigningarsumarið.
MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Lægri stígvél.
Þennan sérstaka
skóbúnað er
hægt að kaupa
hjá Chanel fyrir
um 140 þúsund
krónur.

Karl Lagerfeld
býður meira að segja
hanska úr plasti.
Svolítið öðruvísi en
þeir verja sannarlega
gimsteinana.

Hattur og herðaslá úr plasti frá Chanel.

Þessi stígvél ná upp á læri og taskan er sömuleiðis varin
í plasti.

Stígvélin eru sannarlega öðruvísi og engin hætta á að
konur vökni í fæturna í þessum.
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Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Bílar til sölu

Viðgerðir

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun

Skólar
Námskeið

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Ökukennsla

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

Keypt
Selt

RAF IHARLEY HJÓL.
Fást hjá Ludviksson ehf Flatahrauni
31 - Hafnarfirði S: 565 8911 - 867
8911

Óska eftir kaupa Toyota Corolla árg.
‘95 og ek. innan 150þús km. Má
vera illa á sig komin. Þarf að vera í
100% ökuhæfu standi. Uppl. í síma
483 3568

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

OFURTILBOÐ 1390Þ. - DÍSEL

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

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Bátar

Sumarbústaðir

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
STÓRT SUMARHÚS TIL LEIGU
Í GRÍMSNESI!
12 manns. Verð 40.000 þús kr.
nóttin virka daga og 45 þús kr.
nóttin um helgar, lágmark 2 nætur.
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898
1598 & ktsumarhus@gmail.com

Garðyrkja

Geymsluhúsnæði
Bókhald

HEIMAVÍK

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Málarar

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

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR
MÁLNINGARVINNU ÚTI.

NÝR BÍLL
VW Golf 1.6 Dísel Comfortline.
Árgerð 2018, sjálfskiptur 7 gírar.
Verð 3.690.000. Rnr.136950.

Vönduð vinnubrögð og mikil
reynsla.
Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.
S: 8611242

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

Atvinna

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

Atvinna í boði

Búslóðaflutningar

KLÚBBHÚSIÐ GRAFARHOLTI

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

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

Starfsmaður óskast í þjónustustarf
50-100% vinna. Uppl. í s. 661 0430

Atvinna óskast

Húsaviðhald

Bússur- Þessar gömlu góðu. 8.900
kr. St. 40-48 Veiðiportið Grandagarði
3 S:552-9940

HVÍTI HRAFNINN!!!
‘14 RENAULT MASTER 7 MANNA
PALLBÍLL. EK. 115 Þ.KM, DÍSEL,
BEINSK. ÁSETT 2.580Þ+VSK
#473226. S: 580 8900

FENDT Tendenza 515 SG Árgerð
2018 Nýtt og ónotað stórglæsilegt
hús á frábæru verði ásett verð/
skiptiverð 5.380.000.- Tiboðsverð
Staðgreitt kr4.790.000.-Rnr.105777
Braut Netbílasala frítt að skrá vantar
bíla á skrá mikil sala bilabraut@
bilabraut.is

Til sölu

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

Flotnet, sökknet, reynsla þekking
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

Dazia Dokker 06/2018 Nýr bíll,
rennihurð báðum megin ! Aðeins
nokkrir bílar í boði núna á 1790
+ VSK !!! Syningarbíll á staðnum,
tökum gamla vinnubílinn uppi !

Þjónusta

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

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

ÓDÝR 1790 ÞÚS !!!

Húsnæði

Bílar óskast

7 MANNA - SJÁLFSKIPTUR
PEUGEOT 5008 panorama 7 manna.
Árgerð 7/2013, ekinn aðeins 72þ.
km. , dísel, sjálfskiptur. Glerþak, góð
dekk, komast 3 bílstólar aftur í. Verð
1.990.000. Rnr.247719. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi, s:562-1717

HYUNDAI I30 dísel. Árgerð
2012, ekinn aðeins 76þ.km.,
SJÁLFSKIPTUR, ný dekk, skoðaður
2020. Einn eigandi! Ofurtilboð
1.390.000. Rnr.246344. Til sýnis og
sölu á Bílalíf, Kletthálsi, s:562-1717.

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

Óskast keypt

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Pro marine slöngubátar 360 cm
- 229.000 kr 420cm - 289.000 kr
Besta verðið í bænum ! Nánar um
bátana á veidiportid.is Veiðiportið
Grandagarði 3 101 Reykjavik 5529940

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

Nudd
NUDD
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