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Tíska

Katla Einarsdóttir förðunarmeistari hefur
starfað með draglistamönnum á Íslandi
síðastliðin 25 ár. Katla
segist hafa lesið í ýmsum
bókum drag að dragið
komi frá þeim tíma sem
Shakespeare var uppi,
en þá máttu konur ekki
stíga á svið og því voru
karlar látnir leika kvenhlutverk. ➛8

Mömmumatur
og meira til!
Hildur Sif fann gulu peysuna úti í Þýskalandi. Hún tók eftir henni úr fjarska og það var ást við fyrstu sýn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hlaðborð alla virka daga
Kynningarverð 1.990 kr.
Íspinni fyrir krakkana í eftirmat
6-12 ára hálft verð, frítt fyrir
þau yngstu
Opið 11-21 virka daga

Matarbarinn
Heimilismatur – Mom‘s food

Laugavegi 178 – matarbarinn.is

Tíska hefur alltaf
verið skrýtið fyrirbæri
Hildur Sif Guðmundsdóttir er mörgum kunn sem meðlimur Áttunnar. Hún
var valin inn úr hópi umsækjanda fyrir rúmu ári. Fyrir þann tíma var Hildur
algerlega óþekkt en hún segir undanfarið ár hafa haft mikil áhrif á líf sitt. ➛?

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 1 . J Ú L Í 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

Þ

að var auglýst eftir fólki í
Áttuna í fyrra og ég ákvað
bara að prófa að sækja um.
Ég fór í áheyrnarprufur fyrir
framan dómara og þurfti að
sanna mig og af hverju ég ætti að
komast inn. Svo ég bara sannaði
mig, svona í stuttu máli,“ segir
Hildur um aðdraganda þess að
hún hefur undanfarið ár glatt
fólk á samfélagsmiðlum með
skemmtilegum sketsum og ýmsu
gríni.
„Ég gerði svona gríngaldrabragð sem ég sá í Family Guy.
Þeim fannst það bara sjúklega
skemmtilegt svo ég komst áfram í
viðtal og fékk svo vinnuna,“ segir
Hildur.
Hópurinn fór beint í að gera
stuttmynd sem heitir Einn séns
og lag með sama nafni. Eftir
það fylgdu reglulegir sketsar
sem hópurinn birti á samfélagsmiðlum, f leiri lög og ýmiss konar
uppákomur. „Ég hef kynnst frábæru fólki í gegnum þetta og finn
að ég hef mikinn áhuga á samfélagsmiðlafjölmiðlun, sem er
ný tegund af fjölmiðlun. Ég ætla
klárlega að halda áfram í fjölmiðlageiranum í framtíðinni,“
segir Hildur.

Það heitasta
síðan ristað brauð
Hildur hefur vakið athygli fyrir
f lottan fatastíl en í Áttunni hefur
hún frjálst val um hverju hún
klæðist. „Svo framarlega sem ég
er ekki að auglýsa nein merki,“
útskýrir hún.

t

Hildur Sif segir þennan jakka vera í miklu uppáhaldi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAXDAL
SUMARSALAN

Spari- og hversdagskjóllinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Tíska hefur alltaf verið skrýtið
fyrirbæri fyrir mér. Þegar ég var
yngri þá vildi ég aldrei klæðast
eins og aðrir, ég vildi aldrei fylgja
straumnum. Þegar ég var svona
13 ára þá mætti ég í skólann í
bleikri peysu og bleikum buxum
og fannst ég það heitasta síðan
ristað brauð,“ segir Hildur
hlæjandi.
Hún segir að hún eigi eina
uppáhaldsf lík sem eru smekkbuxur. „Mér finnst alltaf svo
gaman að klæðast þeim því ég fæ
svo misjöfn viðbrögð þegar ég er
í þeim. Fólk einhvern veginn býst
ekki við því að ég klæðist þannig
buxum.“

Stefnir á nám í fjölmiðlun

NÚ ENN MEIRI
AFSLÁTTUR
40%-70%
GÆÐAFATNAÐUR
SEM ENDIST,
VELKOMIN
LAXDAL ER Í LEIÐINNI
skoðið laxdal.is

SÍ G I LD

KÁ PU BÚ Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Í mars breyttist Áttan og hætti
að vera fjöllistahópur og varð
Áttan miðlar. „Við fórum að
búa til þætti á Instagram. Við
erum núna að vinna í sumardagskránni okkar. Sonja Valdin er
með þátt þar sem hún fer á allar
útihátíðir og Gunnar er með falda
myndavél. Ég var með þátt í vor
þar sem ég leitaði að Instagramstjörnu Íslands en er ekki með
þátt eins og er,“ útskýrir Hildur.
„Mig langar að prófa að víkka
hringinn minn aðeins svo í
staðinn fyrir að vera bara á Instagram ætla ég að byrja með mína
eigin þætti á YouTube. Áttan
hefur opnað fyrir mér alls konar
tækifæri. Tengslanetið mitt hefur
líka stækkað og ég er óhræddari
að grípa tækifærin þegar ég sé
þau,“ bætir hún við.
Hildur stefnir á nám í fjölmiðlun í Háskólanum á Akureyri í
framtíðinni en þarf fyrst að ljúka
stúdentsprófi svo í haust sest
hún á skólabekk til að klára það.
Það verður spennandi að fylgjast
með Hildi í framtíðinni en hún á
ef laust eftir að láta að sér kveða á
einhverjum miðli.

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.

Hildur Sif fékk að prófa rugby-búning fyrir auglýsingu.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf

ÚTSALA

MEIRI VERÐLÆKKUN!

40-60%
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Treyjan sem kom, sá og sigraði
Íþróttamerkið Nike hefur slegið í gegn að undanförnu með frábærum auglýsingum, myndböndum og myndefni sem tengist heimsmeistaramóti kvenna í knattspyrnu. Rúmlega
helmingur liðanna á mótinu var í búningum frá merkinu og þar á meðal voru sigurvegararnir.
Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

N

ike var áberandi á heimsmeistaramóti kvenna í
knattspyrnu sem lauk um
síðustu helgi þar sem þær bandarísku stóðu uppi sem sigurvegarar.
Nike var styrktaraðili 14 liða af
24 á mótinu og þar af þriggja af
fjórum liðum í undanúrslitum.
Ásamt því spilaði rúmlega helm-

ingur leikmanna í takkaskóm frá
Nike.
Íþróttakonurnar sem kepptu í
Nike á þessu heimsmeistaramóti
voru frá Bandaríkjunum, Hollandi, Síle, Nýja-Sjálandi, Ástralíu,
Frakklandi, Englandi, Noregi,
Kanada, Kína, Brasilíu, Suður-Afríku, Suður-Kóreu og Nígeríu.

Sala sem sló öll met
Bandaríska treyjan var sú sem
sló all rækilega í gegn á meðan
á mótinu stóð. Um mitt mót var

Búningurinn hefur slegið rækilega í gegn. Rose Lavelle skoraði
seinna markið í úrslitaleiknum.
MYND/GETTY IMAGES

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

NÝ

SENDING
Alex Morgan er án efa ein vinsælasta knattspyrnukona heims. Hún spilar í
treyju númer 13 fyrir bandaríska landsliðið. NORDICPHOTO/GETTY

Kvartbuxur kr. 6.900.Buxur 7/8 lengd kr. 7.900.Fleiri litir.Str. 36-52

Útsalan í fullum gangi
40-50% afsláttur
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Stjörnurnar setja skemmtilegan
svip á buxurnar. NORDICPHOTO/GETTY

treyja bandaríska kvennalandsliðsins orðin mest selda treyjan
á einu tímabili í bæði kvenna- og
karlaflokki á heimasíðu Nike.
Treyja kvennalandsliðsins fór
þannig fram úr landsliðstreyju
karlaliðs Brasilíu og Barcelona sem
voru áður söluhæstu treyjurnar.
Samkvæmt framkvæmdastjóra
Nike, Mark Parker, hefur sala á
treyjum landsliðanna aukist um
200 prósent frá síðasta heimsmeistaramóti sem var fyrir fjórum
árum.
Kvöldið eftir að Bandaríkin
sigruðu Holland í úrslitaleiknum
setti Nike í sölu uppfærða treyju
með fjórum stjörnum á. Stjörnurnar vísa til fjölda heimsmeist aratitla
sem bandaríska kvenna landsliðið
hefur unnið. Salan fór gríðarlega
vel af stað þar sem treyjan seldist
upp í mörgum stærðum, bæði í
kvenna-, karla- og barnastærðum.

Einfaldleikinn bestur
Búningurinn í heild sinni er einstaklega stílhreinn og flottur en
hann þykir minna á búninginn
sem bandaríska kvennalandsliðið
spilaði í árið 1999, þegar það vann
sinn annan heimsmeist aratitil.
Hvít treyja, hvítar stuttbuxur og
hvítir sokkar. Það er ekki verið
að flækja hlutina á treyjunni en á
ermunum eru tvær rendur, rauð
og blá. Bakstykkið á treyjunni er

Hér má sjá treyjur allra liðanna á heimsmeistaramótinu 2019.

þakið heitum á 50 fylkjum Bandaríkjanna í ljósgráu letri sem sést
lítið, en er samt sem áður skemmtilegur fítus. Fyrir ofan merkið
þeirra má sjá þrjár stjörnur sem
vísa til heimsmeistaratitlana árin
1991, 1999 og 2015. Einnig má finna

þrjár stjörnur aftan á búningnum
og á stuttbuxunum.
Margir glæsilegir búningar sáust
á heimsmeistaramótinu þetta árið
en óhætt er að segja að bandaríska
treyjan hafi sigrað, líkt og liðið
sjálft.
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Frændur hanna föt og mála skó
Frændurnir Smári
Stefánsson og
Aron Kristinn Antonsson stofnuðu
nýlega fatamerkið YEYO Clothing.
Þeir selja eigin
hönnun. Bæði föt
og skó.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

Þ

etta er glænýtt, við byrjuðum
bara í júní og vorum þá með
markað á Secret Solstice,“
segir Smári. Hann hannaði fatalínuna sem eins og stendur er
tvær flíkur, svört velúrskyrta og
motocross-treyja. Eftir sumarið er
svo von á úlpu, flíspeysu og jakka.
„Ég hef aldrei hannað áður, þetta
var bara áhugamál. Ég hélt ég gæti
þetta og prófaði bara,“ segir Smári
um ástæðu þess að hann fór út í
fatahönnun.
„Ég talaði svo við frænda minn,
þar sem hann er mjög myndarlegur og bað hann um að vera módel.
Mig vantaði myndir af einhverjum
í fötunum,“ segir Smári. Frændinn,
Aron Kristinn, ákvað að slá til og
vera með í fatalínunni en hann
hafði verið að mála skó með sérstakri leðurmálningu.
„Ég var búinn að vera að fylgja
alls konar fólki á samfélagsmiðlum
sem var að mála skó og mig langaði
að prófa. Svo bara elskaði ég að
gera þetta,“ segir Aron.
Frændurnir voru með bás á
Sectret Solstice þar sem þeir seldu
fötin og skóna. „Fólk gat komið
með eigin skó sem ég málaði eftir
óskum fólks eða ég kom með hugmynd fyrir fólkið sjálfur. En svo
var ég líka að selja tilbúna skó. Ég
er mest að mála leðurskó en fólk
var líka að koma með Vans skó til
mín, sem eru úr öðruvísi efni. Þá
þarf að þynna málninguna. Það er
alls konar tækni við það eftir því
hvernig efni þú ert að vinna með,“
segir Aron.
Smári segir að þeir séu að hugsa
um að vera með pop-up búð í
Reykjavík og selja fötin þar. Þeir
eru með bíl sem þeir myndu þá

Frændurnir Aron Kristinn Antonsson og Smári Stefánsson ferðast með hönnun sína á sérmerktum bíl.

Ég hef aldrei hannað áður, þetta var
bara áhugamál.
Smári Stefánsson

leggja á mismunandi stöðum og
auglýsa viðburðinn á samfélagsmiðlum. „Þetta er svona hugmynd
en við eigum eftir að skipuleggja
þetta betur,“ segir hann og bætir
við að þeir hafi selt ágætlega af
fötum og skóm á Secret Solstice
þar sem þeir voru staddir með
bílinn.
„Fólk hefur líka verið að hafa
samband við mig eftir Solstice og
biðja mig að mála skó og ég hef
verið að taka inn skó og mála þá. Ef
við setjum upp svona pop-up búð
þá myndi ég vera með málninguna
mína þar og fólk getur mætt með
skóna en ég verð líka með tilbúna
skó.“

Aron málar skó með sérstakri leðurmálningu.

SÖFN Á ÍSLANDI
Laugardaginn 20. júlí gefur Fréttablaðið út sérblaðið Söfn á Íslandi.
Í þessu skemmtilega blaði ætlum við að fræðast um þá fjölbreytilegu
ﬂóru sem Ísland hefur upp á að bjóða í söfnum og sýningum.
Það er sífellt stærri hópur sem hefur áhuga á íslenskri menningu og
sögu og þetta því frábært tækifæri til að kynna ykkar safn og það
sem efst er á baugi hjá ykkur í sumar.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Ruth Bergsdóttir sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 694 4103 / ruth@frettabladid.is

Fatalínan samanstendur af svartri
velúrskyrtu og motocross-treyju.
Vetrarföt eru væntanleg.

Hægt er að skoða fatalínuna á
yeyoclothing.com en vefsíðan er
í vinnslu. Einnig er hægt að fylgja
YEYO á Facebook og Instagram.
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Ýkja til að sjást á sviðinu
Aðdáendahópur draglistafólks stækkar
og dragið hefur
æ meiri áhrif á
tískustrauma í
heiminum.

D

raglistin á sér lengri rætur
í sögunni heldur en margir
gera sér grein fyrir. Katla Einarsdóttir förðunarmeistari hefur
starfað með draglistamönnum á
Íslandi síðastliðin 25 ár. Katla segist
hafa lesið í ýmsum bókum um drag
að dragið komi frá þeim tíma sem
Shakespeare var uppi, en þá máttu
konur ekki stíga á svið og því voru
karlar látnir leika kvenhlutverk.
„Þaðan kemur skammstöfunin,
„dressed as a girl“ eða drag. Drag
er í grunninn leiklistarform,“ segir
Katla.

Katla er þekkt
fyrir að vera
með mikla
og áberandi
förðun.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Tískan hermir eftir dragi
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Það er ekki að ástæðulausu sem
draglistafólk er oftast með ýkta
förðun. Á sviðinu eru sterk ljós
notuð og það þarf að gæta að því að
áhorfendur á aftasta bekk sjái eitthvað. Andlit og svipbrigði sýningarfólks geta týnst ef förðunin er ekki
nógu ýkt, hvort sem um er að ræða
dragsýningar eða ekki.
Draglistafólk hefur haft margbreytileg áhrif á tískustrauma.
Katla segir að oft taki draglistafólk
tískufyrirbrigði eða gamla leikhústækni í förðun og ýki hana. „Svo er
tískubransinn að horfa á dragið og
herma eftir því. Þannig að þetta er
eiginlega hringrás.“
Það má segja að draglistafólk hafi
óbeint komið því í tísku að skyggja
andlitið, eftir að Kardashian-konurnar fóru að sjást á miðlum með
slíka förðun. Margir förðunarfræðingar eru ósammála um ágæti
þess að skyggja andlitið í daglegri
förðun, enda kemur sú tækni úr
dragheiminum og þessi förðunartækni er mjög ýkt til að virka á sviði.
„Ég skil það alveg og er sammála,
verandi förðunarmeistari sjálf.“

Dragsúgur hefur verið mest
áberandi í dragsenunni á Íslandi
með fjölbreyttum mánaðarlegum
sýningum. Þar koma fram dragdrottningar, non binary listamenn
og dragkóngar til dæmis. Katla segir
að aðdáendahópur íslensku draglistamannanna sé að stækka og hún
hefur fulla trú á að íslenska dragið
verði enn vinsælla.

Drag er dýrt

er oft ekki síður í ýktum stíl. „Þú
getur hreinsað förðunina af og litað
yfir hárið, og af hverju ekki að leika
sér með það.“ Sú óskrifaða regla að
bara megi leggja áherslu á eitt atriði
í einu þegar kemur að fatavali og
förðun er líka að detta út með draginu, enda er oft lögð áhersla á öll
atriðin meðal draglistafólks. „Fólk
er farið að þora að leggja áherslu á
fleiri hluti, vera með geðveikt hár,
augu, munn og fullt af skarti. Fólk er
farið að leika sér aðeins meira með
hlutina.“

Þegar Dragsúgur byrjaði að sýna var
fyrst ekki áætlað að halda mánaðarlegar sýningar, en úr því að fyrsta
sýningin gekk svo vel hafa sýningarnar haldið áfram.
Sýningar Dragsúgs hafa selst
upp flest öll kvöld og fólk í stórum
hópum farið að kaupa miða í forsölu. „Það er mögnuð breyting á
Íslandi. Það er auðvitað oft uppselt
á stóra viðburði eins og jólatónleika eða þegar einhverjar erlendar
stórstjörnur koma, en það að
mánaðarleg sýning á Gauknum
með draglistamönnum sé svona oft
uppseld og geti selt nánast allt í forsölu er yndislegt.“
Hér á landi eru draglistamenn
enn að stíga fyrstu skrefin í tískumótuninni hjá sjálfum sér að sögn
Kötlu. „Það er rosalega dýrt að vera
í dragi og það er ekki vel borgað
nema hjá örfáum.“ Þess vegna byrja
margir draglistamenn á því sem er
auðveldara og ódýrara. Þá hentar
betur að vera með áberandi förðun
og hár, en brjáluð föt koma seinna.
Þó eru nokkrir draglistamenn
byrjaðir að hafa áhrif á fatatísku hér
á landi. Sumar dragdrottningarnar
og dragkóngar sem eiga sterkan
aðdáendahóp hafa verið með fatasölu nokkrum sinnum. Katla segir
að þá hafi fullt af aðdáendum draglistafólksins mætt til geta klæðst
þeirra fötum.

Tískan leitar í jaðarinn

Marc Jacobs elskar drag

Það kemur Kötlu ekkert á óvart að
dragið hafi áhrif á tísku. „Tískan
leitar oft í jaðarinn,“ önnur dæmi
en drag eru pönkið, diskóið og
rappið. „Tískan leitar í það sem er á
jaðrinum en er að stækka og verða
vinsælt.“
Þó dragið sé að komast í almenna
tískustrauma er það þó bara einn
hluti draglistarinnar. „Það er dragið
sem við sjáum í Rue Paul’s Drag
Race. Margir innan draglistarinnar
segja að dragdrottningarnar þar séu
eiginlega bara sendar út á færibandi
því þær eru margar svo svipaðar.
Þær eru með svipað lúkk, fataefni
og pælingar, en keppnin í sjónvarpsþáttunum er líka mjög fastmótuð
og strangar reglur um í hverju þær
mega keppa í og hvernig þær mega
performa.“
Á móti því kemur hverfisdraglistin sem á svið á minni skala og meira
listfrelsi. „Það er enn á jaðrinum og
dragdrottningarnar þar eru ekkert
endilega allar með fimm hárkollur
og andlitsskyggðar í drasl.“

„Úti í hinum stóra heima hafa
nokkrar dragdrottningar gengið
tískupallana fyrir stóru nöfnin, og
verið í herferðum sem dragdrottningar eða herraútgáfan af sjálfum
sér. Það eru nokkrar dragdrottningar sem hafa komist það langt
og virkilega gaman að því. Margir
af aðalhönnuðunum í tískubransanum elska drag og eru alveg að
fylgjast með því.“ Marc Jacobs hefur
til dæmis verið duglegur við að nota
dragdrottningar í herferðum sínum
að sögn Kötlu.
„Hann hefur líka nokkrum
sinnum leyft dragdrottningum að
mála sig og farið sjálfur í drag fyrir
viðburði, YouTube, eða bara til að
leika sér.“ Á þeim 25 árum sem Katla
hefur unnið í dragi hefur hún séð
vinsældir drags koma í bylgjum.
Hún telur að þó það komi einhvern
tímann niðursveifla eftir uppsveifluna sem er í gangi núna verði dragið
alltaf til. Draglistin hefur fengið
að lifa í langan tíma og virðist vera
komin til að vera.

Dragdrottningar eru oft með
nokkur gerviaugnhár í einu.

Veita förðunarfræðingum
Kardashian-systra innblástur

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Kötlu finnst spennandi að heyra
hvað stór nöfn í förðunarlistinni
segja um þessa tækni og bera
saman hvað poppkúltúr förðunarfræðingum finnst. „Það eru þeir sem
eru með Instagram- eða YouTubesíður og eru að farða raunveruleikastjörnur. Þeir eru eiginlega jafn
frægir og stjörnurnar sjálfar og nota
þessa tækni mikið.“
Ástæðan fyrir því að þessi tækni
er svona vinsæl meðal förðunarfræðinga raunveruleikastjarna
er sú að stjörnurnar eru eltar af
hágæðamyndavélum daginn inn og
út. Förðunarfræðingar Kardashiankvenfólksins eru fullmeðvitaðir
um að skyggingin kemur úr draglistinni að sögn Kötlu. „Þær þurfa
svona mikla förðun til að virka
eðlilegri í mynd. Við hin labbandi
út í búð eða farandi í Kringluna
þurfum ekki jafn þykkt og mikið
lag af farða.“ Þó getur fólk notað
þessa tækni dagsdaglega, en ekki
með jafn ýktum hætti. „Förðunarfræðingar í tískubransanum nota
þessa tækni líka en ekki í eins
ýktum stíl.“
Ef allir væru með fimm lög af
förðun dagsdaglega þá litu allir út
eins og dragdrottningar. „Það þarf
að finna meðalveginn.“ Tilgangurinn með daglegri förðun er kannski
ekki að fólk taki bara eftir hvað
förðunin er flott heldur hvað maður
sjálfur er flottur. Sjálf notar Katla
ekki fimm lög af farða á venjulegum
degi. „Ég skal alveg vera með fullt af
áberandi förðun, ég er alveg þekkt
fyrir það. En ég er ekki með þykkt
og mikið lag. Það er alltaf hægt að
blanda förðuninni miklu betur
þegar maður er ekki uppi á sviði
með mörg hundruð þúsund megavött af ljósi framan í sér.“

Af hverju ekki að leika sér
Katla segir að draglistafólk hafi
sérstaklega haft áhrif á förðunina
en líka hárgreiðslu og klæðnað sem

Þökk sé vinsældum drags er fólk
orðið djarfara í förðun og fatavali.

EIN STÖK FLÍK
50%
afsláttur

Seljum stakar flíkur í versluninni á 50%
Geggjaðar hönnunarflíkur frá
RUNDHOLZ og Moyuru

YAYA fatnaður 40% afsláttur
Lofina skór 30% afsláttur
Lofina sandalar 40% afsláttur
ANTIPODES snyrtivörur 30% afsláttur
Loqi pokar 30% afsláttur
Fylgstu með á facebook þar eru fersk tilboð að koma inn á hverjum
m degi
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B BOEL •

BOELISLAND

10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 1 . J Ú L Í 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

Hörku sólgleraugu hjá Armani

Þ

að var mikil stemming á
tískusýningu Giorgio Armani
í Mílanó á dögunum. Herrafatnaðurinn vakti mikla athygli að
ekki sé talað um sólgleraugun sem
þóttu töff. Armani sýndi vor- og
sumarlínuna fyrir 2020 og þótti hún
einkennast af klassík og frumleika.
Meðal gesta var leikarinn Samuel L.
Jackson sem hefur gengið í Armanifötum frá árinu 2000. „Ég hafði
lengi haft dálæti á Armani en hafði

Herratíska Armani
fyrir næsta sumar
vakti mikla athygli í
Mílanó á dögunum. Ekki
síst sólgleraugun sem
voru frumleg.

ekki efni á merkinu á meðan ég var
ungur og fátækur leikari,“ sagði
hann. Jackson segir að móðir hans
hafi þó alltaf klætt hann vel svo
eftir var tekið þegar hann var barn.
„Hún hafði mig alltaf í klassískum
og flottum stíl.“
Litir sem voru best áberandi
á sýningunni voru grár, blár og
ólífugrænn. Meðal annarra frægra
gesta á sýningunni voru Richard
Madden og Alexander Skarsgård.

Sólgleraugun sem Giorgio Armani
kynnti fyrir sumarið 2020 í Mílanó.

Chanel er með þennan fallega stráhatt í sinni sumarlínu. Þessi hentar
vel á sólarströnd.

Sumarhattar
vinsælir

Í

slenskar konur eru ekki þekktar fyrir að ganga með hatt ólíkt
þeim bresku. Engu að síður eru
hattar vinsælir í sumar. Þær konur
sem eru á leið til sólarlanda ættu
endilega að huga að þessum fallegu tískuhöttum enda henta þeir
mjög vel í hitanum og verja andlit
og hár fyrir geislum sólar. Þessi
hattur á myndinni er úr sumarlínu Chanel fyrir sumarið 2019.
Frekar óvenjulegur stráhattur
með miklum börðum sem hentar
mjög vel fyrir strandferðina.

TILBOÐ
4 réttir + súpa dagsins
aðeins 1.790 kr.*
,+Á,-*/(63¶"/"/"44»46
47¶/",+½5 Í ,6/(1"04»46
DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR MEÐ SÚR/SÆTRI SÓSU
NÚÐLUR MEÐ GRÆNMETI
*tekið með heim – 2.100 kr. ef borðað er á staðnum.

Frábær hóptilboð
Sjáðu öll tilboðin okkar á

www.kinahofid.is

Á leið í brúðkaup í dressi og með
hatt frá Maison Common.

Flestir hattar sem kynntir voru
af tískuhúsum fyrir sumarið eru
stórir í mismunandi útfærslum
og litum. Í Bretlandi fer engin
kona í brúðkaup án þess að bera
höfuðfat. Það hefur lengi tíðkast
og konur keppast við að vera með
sem skrautlegast höfuðfat. Hattar
sem hannaðir eru fyrir brúðkaup
og aðra viðburði þar sem hattar
þykja sjálfsagðir eru oft skreyttir
blómum og eru litríkir. Svo er ekki
sama hvort hatturinn er ætlaður
til að nota að degi til eða kvöldi.
Einnig getur klæðnaðurinn skipt
máli þegar hattur er valinn.
Það þykir vera ákveðinn glæsileiki yfir konu með hatt og er
þeim ósjaldan hrósað fyrir glæsileika.

Opið WJSLB daga
kl. 11:00 - 22:00
)FMHBS
LM

Kínahofið
ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa
Kópavogi

www.kinahofid.is l Sími 554 5022

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Garðyrkja

Málarar

550 5055

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

Húsnæði

Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. 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

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Honda CR-V Lifestyle
Nýskráður 7/2012, ekinn 102 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Verð
kr. 1.890.000
Allt að 100% fjármögnin í boði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

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

Atvinna í boði

Húsbílar

Nudd
NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.
Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

FIAT Hobby T70 árg. 2017. Ekinn
17 þús. km. Sjálfskiptur og hlaðinn
aukabúnaði. 2 rúm. Glæsilegur bíll.
Er til sýnis hjá Vagnahöllinni. Verð
11.500 þús. Engin skipti. Uppl. í síma
777-6766

Hjólhýsi

Keypt
Selt

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

Til bygginga
Ýmsar stærðir af notuðu timbri,
steypustyrktarjárn,stálstoðir og
dokasetur til sölu. staðsett við
Þingvallarvatn. Uppl s:893-3475

Óska eftir smið í vinnu eða manni
vönum smíða vinnu. Looking
for a carpenter or a man used to
carpenter work (english speaking)
upplýsingar í síma 893-5374 eða
nybyggd@simnet.is

Honda CR-V Elegance Navi
Nýskráður 3/2017, ekinn 74 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.990.000
Afborgun kr. 51.011 á mánuði

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

Honda Civic Tourer
Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 2.590.000
Afborgun kr. 33.168 á mánuði

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Til sölu Kip-4,20 hjólhýsi árg ‘90. Ný
innflutt og vel með farið. Fortjaldinnbyggt salerni og innbú fylgir,
frekari upplýsingar í síma 699-4329

Þjónusta

Honda Civic Sedan
Nýskráður 10/2017, ekinn 18 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Verð
kr. 3.090.000
Afborgun kr. 39.540 á mánuði

Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

GEFÐU
HÆNU

Honda Civic Prestige
Nýskráður 12/2018, ekinn 8 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.890.000
Afborgun kr. 49.736 á mánuði

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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SÍMI 588 9090

LÁGALEITI 7, 103 REYKJAVÍK

TIL LEIGU
Ný fullbúin 53 fm íbúð á efstu hæð með 16 fm svölum. Ískápur og
uppþvottavél fylgja. Leiga 210 000 kr.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. hilmar@eignamidlun.is

ÞÚ GETUR LESIÐ BLAÐ DAGSINS Á
FRETTABLADID.IS OG Í FRÉTTABLAÐS APPINU,
HVAR SEM ÞÚ ERT Í SUMAR!

Lýsing skipulagsverkefnis í landi Bjarkar og
Jórvíkur í Sveitarfélaginu Árborg.

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu hluta
Austurbyggðar á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing á fyrirhugaðri breytingu
á aðalskipulagi Sveitarfélags Árborgar 2010-2030 og gerð
deiliskipulags í landi Bjarkar og Jórvíkur sunnan við íbúðarbyggðina á Selfossi.
Fyrirhugað er að gera afmarkaða breytingu á aðalskipulagi
sveitarfélagsins samhliða gerð nýs deiliskipulags sem felur
í sér að stækka svæði íbúðabyggðar sunnan við Selfoss
í tengslum við ný skipulagt íbúðarsvæði „Björkurstykki“
í landi Bjarkar. Í ljósi afmörkunar verkefnisins og beinna tengsla fyrirhugaðrar aðalskipulagsbreytingar við
fyrirhugað deiliskipulag er lögð fram í einu skjali lýsing á
báðum stigum skipulags, þ.e.a.s. aðal- og deiliskipulags.
Svæðið sem fyrirhuguð breyting nær til er liðlega 34 ha. að
stærð og liggur sunnan við núverandi byggð og suðaustan
við nýlega skipulagt íbúðasvæði svokallað Björkurstykki.
Svæðið nær til tveggja jarða, Björkur í eigu Sveitarfélagsins Árborgar og Jórvíkur 1 í eigu einkaaðila. Skipulagsbreytingin er gerð í samráði beggja aðila.

Samkvæmt 1.mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að
breyttu deiliskipulagi hluta Austurbyggðar á Selfossi í
Sveitarfélaginu Árborg.

Lýsing á umræddum skipulagsverkefnum mun liggja frammi
á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi
67 Selfossi og í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á
skrifstofutíma frá kl. 8-15. Skriﬂegum ábendingum er hægt
að koma á framfæri á sama stað og á netfangið
bardur@arborg.is fyrir 26. júlí 2019.
Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu
Sveitarfélagsins http://www.arborg.is.

Teikningar ásamt greinargerð vegna tillögunnar munu liggja
frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að
Austurvegi 67 Selfossi frá og með ﬁmmtudeginum
11. júlí 2019 til og með ﬁmmtudeginum 22.ágúst 2019.
Öllum er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 22. ágúst 2019
og skal þeim skilað skriﬂega til skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67 , 800 Selfossi.

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Á sama tíma eru teikningar og greinargerð til kynningar á
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og
byggingarfulltrúa á netfangið skipulag@arborg.is.

Deiliskipulagsbreytingin nær til allra lóða við Engjaland sem
eru vestan við Austurhóla og norðan við Akurhóla, og nær
til eftirfarandi: Leikskólalóðin við Engjaland 21 er færð nær
fyrirhuguðu leiksvæði við Grundarland til að koma í veg fyrir
skuggavarp frá fyrirhuguðum fjölbýlishúsum og er stækkuð
um 892 m2. Parhúsalóðinni við Engjaland 1-3 er breytt í
raðhúsalóð og verður Engjaland 1-5. Parhúsalóðinni við
Engjaland 5-7 verður breytt í raðhúsalóð og verður
Engjaland 7-11. Raðhúsalóðin við Engjaland 9-15 verður
óbreytt en verður Engjaland 13-19. Fjölbýlishúsalóðum
fjölgar úr 4 í 8 og eru við Engjaland 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16.
Við þessa breytingu fjölgar íbúðum við Engjaland úr 152 í
220, einnig breytist aðkoma að öllum fjölbýlishúsalóðunum.
Að öðru leyti gilda eldri skipulagsskilmálar.

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Þarftu
að ráða?
– MEÐ ÞÉR Í SUMAR

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055
Dáleiðsla

Göngubraut: 69.500,Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Hætta að reykja, betri svefn,
léttast/þyngjast, og láta sér líða
betur á margan annan máta.

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

www.bernhoft.is

viftur.is

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

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og GiOHLéVOXNHQQDUL
VEHUQKRIW#JPDLOFRP

Dáleiðsla
Sigrast á ﬂughræðslu,
hætta að reykja, betri svefn,
betri almenn líðan.

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Vertu vinur okkar á Facebook

Job.is

www.bernhoft.is

Ingibjörg Bernhöft
sjúkraliði og dáleiðslukennari
s. 863 8902 ibernhoft@gmail.com

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

