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DIKTA
 „ÞAÐ ERU ALLTAF 
EINHVERJIR SEM ERU Á MÓTI 
ÖLLU SEM ER VINSÆLT”

+
Árni Hjörvar og vinnan með 
gítarleikara The Strokes

Addi í Sólstöfum og 
Regína Ósk taka rokkprófið

Páll Óskar 
og bestu lög HAM



2 • 

TOGGI
WONDERFUL SECRETS ★★★

Fyrsta plata 
Togga kom 
út fyrir fimm 
árum og þar 
var hann í 
trúbadora-
gírnum. Hún 
fékk ágætar 
viðtökur en Toggi varð þekktara 
nafn eftir að bæði Páll Óskar og 
síðar meir Hjaltalín fluttu lag hans 
við texta Páls Óskars, Þú komst 
við hjartað í mér. Vinsældir lagsins 
voru gríðarlegar og á endanum 
var það kjörið lag ársins á Íslensku 
tónlistarverðlaununum. Með þeirri 
lagasmíð sýndi Toggi og sannaði 
að hann getur samið grípandi 
popplög og það er einmitt slatti af 
þeim á Wonderful Secrets. Platan 
er fjölbreyttari en sú fyrri og meiri 
hljómsveitarbragur á henni enda 
samdi Toggi lögin í samstarfi við 
hljómsveit sína sem hann stof-
naði eftir útgáfu fyrstu plötunnar 
Puppy. 
Toggi daðrar við ástina í textum 
sínum og lögin eru mörg hver 
hugljúf. Platan hefst á fínu lagi, 
Let Them Bleed, þar sem tekist 
er á við bankahrunið. Nokkur góð 
fylgja í kjölfarið, þar á meðal Violet 
Drama Queen og Wonderful sem 
er besta lag plötunnar. Gæðin eru 
minni á seinni helmingnum. Aðeins 
hið dansskotna The One You Used 
to Skip stendur fyrir sínu á meðan 
rólegu lögin Secrets, Lancelot 
& Guinevere, I Collect Books og 
Karaoke Night eru ekki nógu 
spennandi. Svo virðist sem Togga 
fari betur að semja hefðbundin, 
silkimjúk popplög sem límast við 
heilann heldur en tilfinningaríkar 
ballöður. 

Sem sagt: Toggi kann að semja 
hugljúf og grípandi popplög. - fb

„Lagið hljómar eins og samvinna 
okkar og The Strokes,“ segir Árni 
Hjörvar Árnason, bassaleikari 
bresku hljómsveitarinnar The 
Vaccines.

Árni og félagar tóku upp lagið 
Tiger Blood í ágúst, en upp-
tökum stýrði enginn annar en 
Albert Hammond jr., gítarleikari 
The Strokes. Lagið var tekið upp 
í búgarði Hammonds í úthverfi 
New York-borgar og Árni segir 
upplifunina hafa verið ótrúlega 
lífsreynslu.

„Þetta var í fyrsta skipti sem 
við fórum í hljóðver án þess að 
vera búnir að vinna allt lagið 
sjálfir. Við fórum með lag sem við 
höfðum varla spilað,“ segir Árni. 
„Hann fékk að leika sér eins mikið 
með lagið og hann gat.“

Forsaga samstarfsins er sú 
að Albert Hammond jr. sá The 
Vaccines á tónleikum í New York í 
maí og hafði í kjölfarið samband. 
„Þeir komu allir Strokes-gæjarnir, 
nema Julian Casablancas. Hann 
fer ekki á tónleika. Viku síðar 
sendi hann okkur póst og sagðist 

hafa áhuga á að vinna með okkur 
ef það gæfist tækifæri,“ segir 
Árni.

The Vaccines átti nokkrum 
mánuðum síðar tvo frídaga í New 
York. Strákarnir ákváðu því að 
grípa gæsina og höfðu sam-
band við Hammond, sem tók 
vel á móti þeim. Árni segir hann 
vera búinn að koma sér vel fyrir 
á ekta bandarískum búgarði 
á fallegri landareign í úthverfi 
Stóra eplisins. „Þetta voru bestu 
frídagar sem við gátum mögulega 
fengið. Við vorum búnir að fara 

til fjögurra heimsálfa á tíu dögum 
og vorum algjörlega búnir á því,“ 
segir Árni. Hljóðver Hammonds er 
í hlöðunni á búgarðinum, en þar 
hittu þeir einnig Gus Oberg. Hann 
stýrði upptökum Angles, síðustu 
plötu The Strokes, sem kom út 
í mars. „Þeir voru strax byrjaðir 
að vinna nýja plötu. Þeir tóku sér 
bara frí í tvo daga til að taka upp 
lagið með okkur. Við tókum upp 
á sömu græjur og þeir, þannig að 
þetta hljómar eins og við höfum 
verið í hljóðveri með The Stro-
kes.“  - afb

YAMAHA DGX 640
159.990,- kr.

YAMAHA DTX500k

rafmagnstrommusett 

155.990,- kr.

klassískir gítarar í úrvali

Landsins stærsta 

trommudeild

18.990,- kr

TÓNLEIKAR

„LÖGGAN VAKTI 
OKKUR OG GAF 
OKKUR ÞRJÁR 
MÍNÚTUR TIL AÐ 
KOMA OKKUR 
ÚT ÚR RÚTUNNI“ 

SÍÐA 6

ÍSLENSK / ERLEND

POPP er tónlistarblað og kemur 
út annan hvern fimmtudag. 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. 
Umsjón: Atli Fannar Bjarkason
Forsíðumynd: Stefán
Auglýsingar: Benedikt Freyr 
Jónsson benediktj@365.is

Popp, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, 
sími 512 500

Í kvöld: Lay Low kemur fram á 
Útlaganum á Flúðum klukkan 21 
í kvöld. 2.500 krónur kostar inn 
á tónleikana og forsala fer fram 
á Laylow.is. 
Á morgun: HAM kemur fram 
ásamt Vampillia frá Japan á 
Gauki á Stöng klukkan níu. 
Ekki á morgun heldur hinn: 
Sesar A fagnar tíu ára afmæli 
fyrstu rappplötunnar eingöngu á 
íslensku á Faktorý klukkan 23. 

THE VACCINES ER 
EIN AF HEITUSTU 
HLJÓM SVEITUM 
BRETLANDS UM 
ÞESSAR MUN-
DIR. HLJÓMSVEI-
TIN SENDIR FRÁ 
SÉR LAGIÐ TIGER 
BLOOD Á NÆSTUN-
NI EN GÍTARLEIKA-
RI THE STROKES 
STÝRÐI UPPTÖKUM 
Á LAGINU. ÁRNI 
HJÖRVAR, BASSAL-
EIKARI HLJÓMSVEI-
TARINNAR, ER 
ÁNÆGÐUR MEÐ 
SAMSTARFIÐ.

UPPTÖKUR Í BÚGARÐI 
GÍTARLEIKARA STROKES

Árni Hjörvar (3. f.v.) og félagar í The Vaccines tóku upp lag með Albert Hammond jr. 
gítarleikara The Strokes.

NICKELBACK
HERE AND NOW ★

Nickelback er 
hrikalega vin-
sæl hljómsveit. 
Hljómsveitin 
hefur selt 
milljónir platna 
um allan heim 
og fær óskerta 
virðingu mína fyrir það. Ég velti 
samt fyrir mér hver er að kaupa 
þessar plötur því gæði tónlistar-
innar eru eins og fljúgandi mör-
gæsir: Ekki til.

En ég hreinsaði huga minn og 
pakkaði fordómunum ofan í tösku 
áður en ég hlustaði á Here and 
Now. Ég ætlaði heldur betur að 
gefa þessum kanadísku strákum 
séns og reyna að heyra snilldina 
sem fær milljónir aðdáenda 
Nickelback til að mæta á tónleika 
og kaupa plötur. Ár eftir ár.

En allt kom fyrir ekki. Here and 
Now er hundleiðinleg plata frá 
upphafi til enda. Aftur á bak og 
áfram. Það er engin leið að hlusta 
á þessa tónlist án þess að hringja 
sig inn veikan daginn eftir. 
Maður fær grænar bólur, hita og 
svitaköst. Svefninn raskast, enda 
vaknar maður við martraðir trekk 
í trekk. 

Nickelback spilar einhvers 
konar gerilsneydda, fitusprengda 
útgáfu af poppuðu rokki með 
gítarsólóum ættuðum úr þunga-
rokki. Lögin fjalla flest um brjóst, 
bús og rassa, en þrátt fyrir það 
eru textarnir ekki skemmtilegir. 
Hvernig hægt er að klúðra þessu 
yrkisefni veit ég ekki. Lögin eru 
mörg keimlík — svipað leiðinleg.

Sem sagt: Haltu þig frá Nickel-
back. Hljómsveitin er það versta 
sem hefur komið fyrir tónlist frá 
því að Vanilla Ice byrjaði að semja 
þungarokk. - afb
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POPPSKÚRINN
Dikta flytur 
What Are 
You Waiting 
For og fleiri 
lög í Popp-
skúrnum á 
Vísi.is.

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Á NASA
Dikta heldur útgáfutónleika á Nasa í kvöld. Húsið opnar klukkan 
22 í kvöld og það kostar 2.000 krónur inn. Forsala miða fer fram 
á Midi.is.

Hávaði skaðar heyrnina

Hlíðasmára 11 - Kópavogi - 534-9600www.heyrn.is

Heyrnarskerðing er varanleg
Verndaðu heyrnina á meðan þú hefur hana.
Tónlistarfólk notar heyrnarsíur sem dempa 
hávaða án þess að þær breyti blöndun og tón-
blæ hljóðsins. Bjóðum fjölbreytt úrval bæði af 
stöðluðum og sérsmíðuðum heyrnarsíum. Dikta hefur sent frá sér plötuna 

Trust Me. Platan er sú fjórða í 
röðinni frá hljómsveitinni og fylgir 
eftir hinni gríðarlega vinsælu 
Get It Together sem náði nýlega 
platínusölu á Íslandi. Platan 
kom hljómsveitinni rækilega á 
kortið. Allt í einu var Dikta orðin 
vinsælasta hljómsveit landsins 
og ein af fáum hljómsveitum sem 
fylla skemmtistaðinn Nasa eins 
og að drekka vatn. Það hlýtur því 
að hafa verið erfitt að fylgja eftir 
plötunni sem innihélt ofurslagara 
á borð við Thank You, eða hvað?

„Nei, ég get ekki sagt það,“ 
segir Haukur Heiðar Hauksson, 
söngvari Diktu. „Við reyndum 
aldrei að fylgja hinni eftir, spáðum 
ekkert í því. Okkur langaði að 
gera nýja plötu og vildum ekki 
láta fjögur ár líða á milli platna, 
eins og síðast. Við ákváðum því 
að kýla á plötu í sumar. Þetta ferli 
var líka allt öðruvísi en venjulega. 
Allt öðruvísi. Við sömdum alla 
plötuna í sumar og vorum alla 
daga að glamra á hljóðfæri.“

Dikta fékk aðstöðu í grunn-
skóla í heimabæ sínum Garðabæ 
í sumar þar sem nýja platan varð 
til. Í staðinn fyrir að eyða kvöldum 
og helgum í gerð plötunnar tóku 
strákarnir í Diktu sér frí frá hinum 
hefðbundnu störfum og réðu sig 
í vinnu hjá hljómsveitinni. „Við 
vorum í dagvinnu sem starfandi 
tónlistarmenn. Við náðum að 
borga okkur lágmarkslaun í þrjá 
mánuði. Þannig gátum við verið 
án hefðbundinnar dagvinnu, allir 
fjórir, í fyrsta skipti í sögu hljóm-
sveitarinnar,“ segir Haukur.

Þið eruð náttúrulega svo ráð-
settir menn og lausir við allt rugl. 
Sátuð þið á digrum hljómsveitar-
sjóði sem gerði þetta mögulegt?

„Við vorum komnir með smá 
sjóð, en hann var ekki digur og 
tæmdist við þetta. Við gátum 
allavega gert þetta, það var fínt. 
Svo gátum við hitt börn og konur 
um helgar.“

Haukur segir þessa vinnuaðferð 
hafa minnkað pressuna við gerð 
nýju plötunnar. „Við höfðum meira 
frelsi. Gátum borgað okkur laun 

og unnið meira í þessu. Það var 
því minni pressa en venjulega,“ 
segir Haukur en játar þó að 
hljómsveitin hafi ekki náð að 
klára plötuna á þessum þremur 
mánuðum. „Við fórum á túr til 
Þýskalands í september og áttum 
alveg slatta eftir,“ segir hann. „Við 
tókum með okkur upptökudót á 
túrinn og tókum upp í rútunni og 
á hótelherbergjum. Það endaði 
fullt af því á plötunni.“

Nýja platan er hefðbundin 
Diktuplata í þeim skilningi að hún 
inniheldur mikið rokk og mikið 
popp. Sumir segja að platan sé 
rólegri en síðasta plata og Haukur 
er undrandi á því. „Það kemur 
mér á óvart að fólk segi að þessi 
plata sé rólegri en sú síðasta. Það 
eru róleg lög á plötunni en það 
voru líka róleg lög á síðustu og 
þarsíðustu,“ segir hann. 

Stundum þegar listamenn slá í 
gegn skjóta upp kollinum draugar 
fortíðar sem vilja hagnast á 
vinsældunum. Haukur segir enga 
slíka elta Diktu. „Það liggur við 
að það sé meira í hina áttina. Að 
blöð eins og Grapevine hati okkur 

meira,“ segir hann léttur. „Það 
eru líka alltaf einhverjir sem eru á 
móti öllu sem er vinsælt. Það var 
fullt af fólki sem fílaði Coldplay 
eftir fyrstu plötuna, en svo urðu 
þeir vinsælir og þá er þetta 
lélegasta band sem hefur nokkru 
sinni stigið á jörðina.“

En þeir urðu lélegir.
„Ég er ekki sammála því. Þeir 

hafa gert fullt af góðum lögum 
eftir að þeir urðu vinsælir. Finnst 
mér. Þó að ég hlusti ekki mikið á 
þá. En það er fólk sem hatar þá 
af ástríðu vegna þess að þeir eru 
vinsælir.“

Sneru aðdáendur fyrstu tveggja 
platnanna Diktu við ykkur baki 
eftir að þið urðuð vinsælir?

„Nei, ég segi það nú ekki. Ef 
það gerðist þá tókum við ekki 
eftir því. Það er alltaf fullt á tón-
leikum hjá okkur en það getur vel 
verið að það hafi gerst, ég hef 
ekki hugmynd um það. Platan 
hafði miklu meira jákvætt í för 
með sér en neikvætt. Ég hef ekki 
undan neinu að kvarta, þetta er 
búinn að vera mjög skemmtilegur 
tími eftir að hún kom út.“

Hljómsveitin Dikta 
hefur verið til í meira 
en áratug, en varð 
gríðarlega vinsæl 
fyrir tveimur árum. 
Þá sendi hún frá sér 
plötuna Get It To-
gether og í kjölfarið 
byrjuðu lög á borð 
við Thank You og 
Just Getting Started 
að óma á flestum 
útvarpsstöðvum, 
pöbbum, félagsheim-
ilum, leikskólum og 
elliheimilum landsins. 
Nú hefur hljómsveitin 
snúið aftur með nýja 
plötu í farteskinu.

Orð: Atli Fannar Bjarkason
Myndir: Stefán Karlsson

ENGIN PRESSA

Meðlimir Diktu í hefðbundnum Garðabæjarsundfatnaði. 

BJÓST EKKI VIÐ AÐ THANK YOU FÆRI Í ÚTVARP

Fá íslensk lög hafa notið jafn mikilla vinsælda og Thank You með 
Diktu, sem kom út á plötunni Get It Together. Haukur Heiðar sá ekki 
fyrir að lagið yrði hittari og bjóst ekki einu sinni við að það færi í 
útvarp. „Þegar við vorum að ræða hvaða lög færu í útvarp bjóst 
ég alls ekki við að það færi. Svo var það bara stærsta lag í útvarpi 
síðustu 300 árin,“ segir hann. Orð að sönnu en það er varla til sú 
útvarpsstöð á Íslandi sem hefur ekki nánast ofspilað lagið.

DIKTA 
Í POPPSKÚRNUM 

FLYTJA LÖGIN 
WHAT ARE YOU WAITING FOR 

IN SPITE OF ME 
A DAY AT THE OPERA

Á VÍSI.IS

Alla virka daga kl. 18.00

Mythbusters eru frábærir 
þættir þar sem snillingarnir 
Jamie Hyneman og Adam 
Savage framkvæma ótrúlegar 
tilraunir. 

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ
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Verslun
Ármúla 26

522 3000

Opið:
virka daga

9.30–18
laugardaga

12–17
NÝTT Í HÁTÆKNI
KYNNINGARVERÐ Á TÖLVUM

Spjallaðu við starfs-
menn okkar til að 

fræðast meira um 
þessi frábæru 
greiðslukjör.

 VAXTALAUS
Á VÖLDUM
VÖRUM
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Nýjasta vélin frá Asus með 13,3" LED- 
skjá, 2.2 Ghz i3 Intel örgjörva og 500 
GB hörðum diski. Gott þráðlaust netkort 
ásamt BlueTooth 3.0 stuðningi.

Verð frá: 
79.995

ASUS 13,3" i3-2330 m 
2.2 GHz 

Acer Aspire er öflug heimavél með 
17,3" stórum og björtum skjá. Hentug 
vél í alla helstu heimavinnu og sem 
margmiðlunarvél. Frábært verð fyrir 
17,3" vél.

ACER Aspire 17.3" 
2.1 GHz 500GB

Ný og endurhönnuð MacBook Air.
Skjár með hárri upplausn og hröðu 
flash-minni í stað harðs disks. 
1.6 GHz dual-core Intel Core i5 með 3 
MB deildu L3 minni, 64 GB flash, 
2 GB vinnsluminni. Aðeins 1kg.

Apple MacBook Air 
11“ 64 GB 

Frábær létt og nett fartölva með 
13,3" LED-skjá, 500 GB hörðum diski, 
góðum Intel-örgjörva, öflugri 2 Mpixla 
netmyndavél, DVD-skrifara og góðu 
þráðlausu netkorti ásamt BlueTooth 
stuðningi.

LENOVO IdeaPad Z370 13,3"

Motorola Xoom er sú spjaldtölva sem vakti 
mesta athyggli á CES 2011 tæknisýningunni. 
Android stýrikerfi, 1 GHz örgjörvi, HD-myndavél, 
GPS og fleira og fleira. Til í Wi-Fi og 3G útgáfu.  

Motorola Xoom 10,1“ 
spjaldtölva 

Verð frá: 
229.995

2,5 GHz fjögurra-kjarna Intel Core i5
4 GB DDR3 vinnsluminni, 500 GB 
harður diskur, AMD Radeon HD, 
6750 M 512 MB. Þráðlaust íslenskt 
lyklaborð og mús. Fleiri stærðir 
fáanlegar.

Apple iMac 21,5“ 
2.5 GHz Quad i5 

Acer TravelMate er 15,6" fartölva 
með skýrum og björtum LED-skjá. 
Er með öllu því helsta sem prýðir 
góða fartölvu til daglegra nota. 
Frábært verð!

ACER TravelMate 15,6"

Jólagjöfin í ár!

-

ort 

ACER

Acer Tr
með sk
Er með
góða fa
Frábær

ACECER

Örfáar
eftir!

Örfáar
eftir!

l Core i5
0 GB
HD,
lenskt 

rðir 

Ný o
Skjá
flash
1.6 G
MB d
2 GB

Verð: 
169.995

Verð: 
129.995

Verð: 
69.995

Verð: 
129.995

Verð: 
109.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
94.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
234.995

Fullt verð:
179.995

ROKKPRÓFIÐ

Viltu freista þess 
að fá nýju plötuna 
með Diktu án 
þess að greiða 
fyrir hana krónu? 
Jú, öllum finnst 
gaman að fá gjaf-
ir og ef þú ferð 
inn á Facebook-
síðu Popps og 
smellir á „like“ er 
möguleiki á því 
að draumur þinn 
rætist.

Í næstu viku fá heppnir 

áhangendur Popps 
nýju plötuna með 
Diktu gefins. Þeir 
þurfa ekkert að 
gera, bara smella á 
„like“. Þeir bætast í 
hóp hinna fjölmörgu 
sem hafa fengið 
plötur með forsíðu-
listamönnum Popps 
undanfarnar vikur, 
en Popp hefur gefið 
plötur Mugisons, 
Hjálma og Lay Low.

VILTU VINNA NÝJU 
PLÖTUNNA MEÐ DIKTU?

Strákarnir í Diktu er jafn gjafmildir og þeir eru blautir. POPP/STEFÁN

a

-

á
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01. HEFURÐU AFLÝST TÓNLEIKUM VEGNA EYMSLA Í HÁLSI? 
02. HLJÓMSVEITARRÚTAN BILAR Á FERÐ UM MIÐ-EVRÓPU. 

HVAÐ GERIR ÞÚ? 03. HVENÆR VARSTU SÍÐAST 
HANDTEKINN? 04. ÁTTU ÓSKILGETIN AFKVÆMI 

Í FLEIRI EN FIMM SÝSLUM Á ÍSLANDI? 05. ERTU 
MEÐ NAFN FYRRVERANDI ELSKHUGA HÚÐ-
FLÚRAÐ Á ÞIG? 06. ALLIR EIGA LEÐURJAKKA 
EN ÁTT ÞÚ LEÐURBUXUR? 07. ERTU MEÐ 

NÚMERIÐ HJÁ HELGA BJÖRNS Í SÍMANUM 
ÞÍNUM? 08. MYNDIRÐU SEMJA LAG FYRIR 

ÍMYNDARAUGLÝSINGU NATÓ GEGN RÍFLEGRI 
GREIÐSLU? 09. Í KVIKMYND UM LÍF ÞITT, HVAÐA 

LEIKSTJÓRI VÆRI RÉTTI MAÐURINN Í STARFIÐ? 10. 
BJÖRN JÖRUNDUR SPLÆSIR Á BARNUM, HVAÐ FÆRÐU 

ÞÉR?

AÐALBJÖRN TRYGGVASON
SÖNGVARI SÓLSTAFA
1. Nei, við höfum bara aflýst tónleikum út af eldgosi. 1
2. Hljómsveitarrútan bilaði þegar við ferðuðumst um Evrópu síðast. Við 

lögðum ólöglega því hún varð rafmagnslaus. Löggan vakti okkur og 
gaf okkur þrjár mínútur til að koma okkur út úr rútunni án þess að 
verða handteknir. Svo yfirheyrði hún okkur hálffulla á nærbuxunum í 
snjókomu. 1

3. Það eru alveg tíu ár síðan ég persónulega var handtekinn. Þá vaknaði 
ég bara í fangaklefa á Hverfisgötunni. 1

4. Nei, ég held að ég eigi ekkert á Íslandi en það er líklegra í tveimur 
Evrópulöndum. 1

5. Nei, ég er svo mikill rokkari að ég er svalari en allir. Ég er ekki með 
þetta listform á mér sem einhverjir lúðar eru búnir að eyðileggja. 0

6. Ég á fernar leðurbuxur. 1
7. Nei, en ég er með mynd af mér og honum í símanum. Við erum báðir 

Ísfirðingar og vorum saman á fylleríi í Bolungarvík um síðustu páska. 1
8. Nei, ekkert pólitískt kjaftæði. 1
9. Sergio Leone myndi ná epíkinni og Þráinn Bertelsson kæmi með Dala-

lífs-dramatíkina og fíflalætin. 1
10. Íslenskt brennivín. 1

REGÍNA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR
SÖNGKONA
1. Hef einu sinni þurft að aflýsa giggi fyrir langa löngu. Var 18 ára og það 

heyrðist ekki píp í mér! 0
2. Reyni að komast á puttanum með liðið. Show must go on! 1
3. Var tekin fyrir hraðakstur fyrir sirka sjö árum. Var að blasta „Let the 

Sunshine“ og steig bensínið í botn! 0
4. Ekki svo ég viti. En ef svo er, endilega gefið ykkur fram, er að kaupa 

jólagjafir. 1
5. Hef ekki tekið eftir því nei. 0
6. Geng ekki í buxum, ég á leðurpils. 1
7. Nei. Helgi. Hringdu í mig! 0
8. Nei. 1
9. Leyfum Quentin Tarantino að spreyta sig. 1

10. G&T. 1

9
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PLACEBO Í HVÍLD
Brian Molko og félagar í Pla-
cebo eru enn þá uppgefnir eftir 
tónleikaferðalagið sem þeir fóru í 
árið 2009. 

Voru þeir að fylgja eftir plötunni 
Battle for the sun og ætla þeir að 
hvíla sig þangað til á næsta ári. 
Þá stefna þeir á að fara í hljóðver 
og taka upp plötu, en þrátt fyrir 
þreytuna eru þeir byrjaðir að 
semja ný lög.

„Þegar við komum saman aftur 
kemur í ljós hvernig næsta 

plata mun hljóma,“ sagði 
bassaleikarinn Stefan 

Olsdal í 
samtali 
við vef-

miðilinn 
Billboard.

com. 

NÝ PLATA FRÁ COHEN
Gamli karlinn Leonard Cohen er 
enn í fullu fjöri og sendir frá sér 
nýja plötu í apríl á næsta ári.

Platan heitir Old 
Ideas og fylgir 
eftir plötunni 
Dear Heather sem 
kom út árið 2004. 
Platan er sú tólfta 
í röðinni, en Cohen 
sendi frá sér fyrstu 
plötuna árið 1967.

Tíu lög eru á 
plötunni, sem hann hóf að taka 
upp í janúar. Sum lögin eru þó 
eldri en það.

POPPARAR



VELKOMIN Í
HÁSKÓLA ÍSLANDS

LEGGÐU GRUNN AÐ 
ÞINNI FRAMTÍÐ

Umsóknarfrestur um grunnnám í ákveðnar deildir á vorönn 2012  
er til 30. nóvember 2011. Nánari upplýsingar á www.hi.is.

UMSÓKNARFRESTUR TIL 30. NÓVEMBER
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Best Thai food 2009,10,11
Best goddamn restaurant 2011

                            The Reykjavik Grapevine

1af10 Bestu veitingastöðum á Íslandi
DV. 17.júni 11

www.banthai.name

55-22-444
692-0564
Ofan við Hlemm

Ekta tailensk upplifun
Fréttablaðið 10.11.05

“ “

““

PARTÝBÆR
HAM er besta rokkhljómsveit 
Íslandssögunnar. Ég er stoltur 

félagi í þeirra söfnuði. 
Ég hef hvorki fyrr né 
síðar heyrt rokk keyrt 
svona áfram beint inn 
í eyrað á mér, gegnum 

magann og inn í hjartað. 
Ókei, kannski klisja að setja þetta 
lag í fyrsta sæti. En prófaðu að 
setja þetta á fóninn í hvaða klúbbi 
sem er og sjáðu liðið bilast. Eitt 
besta „riff” rokksögunnar.

MUSCULUS  
Af því að þetta var fyrsta lagið 
á fyrstu tónleikunum sem ég fór 
á með þeim í kjallara 
Keisarans við Hlemm 
árið 1990, síðar 
Moulin Rouge. Ég 
frelsaðist á staðnum. 
Ég á eiginlega engar 
rokkplötur í mínu stóra plötusafni. 
Nú á ég samt allt með HAM, líka 
sjaldgæfu upptökurnar sem þeir 
hafa reddað mér persónulega.

MARINERING
Einnig þekkt sem „Birth of 

a Marination“. Ég hafði 
aldrei áður heyrt rokk 
sem ég gat dansað 
við, þökk sé Adda 

trommara og Blöndal 
bassaleikara.

INGIMAR 
Af nýja stöffinu stendur 
Ingimar keikur upp 
úr. Þakka almættinu 
að HAM gat farið að 
starfa aftur.

HOLD
Eru þið eitthvað að djóka í mér 

með „grúvið“ í þessu 
lagi? HAM höfðar til 
hommans og húmor-
istans í mér á sama 

tíma. Lagið Hold 
fær sko homma til að 

„headbanga“.

1

2

3

4
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PÁLL ÓSKAR 
HJÁLMTÝSSON
TÓNLISTARMAÐUR

FIMM 

BESTU 
 HAM-LÖGIN

Hvenær er þinn DOLMIO dagur?  
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Dolmio pastasósan er 100% náttúruleg. Hver 
krukka inniheldur 10 safaríka tómata og ítölsk 
krydd. Í Dolmio pastasósum eru engin aukaefni.


