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TÓNLEIKAR

„ÉG HEF ÓTAK-
MARKAÐAN 
AÐGANG AÐ 
SJÓSKÍÐUM Á 
FÁSKRÚÐSFIRÐI 
OG Í REYKJAVÍK“
 SÍÐA 6

PLATAN

POPP er tónlistarblað og kemur 
út annan hvern fimmtudag. 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. 
Umsjón: Atli Fannar Bjarkason
Forsíðumynd: Anton
Auglýsingar: Sverrir Birgir Sverris-
son sverrirbs365.is

Popp, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, 
sími 512 500

VICKY
CAST A LIGHT     ★★★

POPPAÐ EN KRAFTMIKIÐ

Í kvöld: Hljómsveitin Lights on 
the Highway er að fara í hlé um 
ókomna tíð. Af því tilefni heldur 
hljómsveitin kveðjutónleika á 
Gauknum þar sem hléið er 
afsakað og tímabilið frá 2003 
til 2012 gert upp. Húsið verður 
opnað klukkan 21 og tónleikarnir 
hefjast klukkan 22. Miðaverð er 
1.000 krónur. 
Á morgun: Úlfur úlfur og Emmsjé 
Gauti koma fram á Cafe Amour
á Akureyri. Húsið verður opnað 
klukkan tíu og það er frítt inn.
Ekki á morgun heldur hinn: Trums 
spilar á English Pub í Hafnarfirði. 
Húsið opnar klukkan 21.30. Hljóm-
sveitina skipa Richard Scobie, 
Guðmundur Jónsson, Davíð Þór 
Hlínarson, Pétur Kolbeinsson og 
Guðmundur Guðlaugsson.

Cast a Light 
er önnur plata 
hafnfirsku 
rokkhljómsveit-
arinnar Vicky, 
en hún er 
skipuð þremur 
stelpum og 
einum strák. Eygló syngur, Ástrós 
spilar á bassa, Karlotta á gítar og 
Orri á trommur. Vicky er mjög 
öflugt og skemmtilegt tónleika-
band og hefur meðal annars vakið 
mikla athygli á Iceland Airwaves 
undanfarin ár. Tónlistin sem þau 
spila er kraftmikið gítarrokk með 
poppuðu ívafi. Lagasmíðarnar 
á Cast a Light eru fínar, ryþma-
parið er þétt og gítarleikarinn er 
að gera mjög góða hluti. Eygló 
er líka hörku rokksöngkona og 

verður bara betri. Það eru tíu lög 
á plötunni og þau standa öll fyrir 
sínu, þó að ég haldi einna mest 
upp á Feel Good, Lullaby, Cast a 
Light og lokalagið Gold, sem sker 
sig nokkuð úr: Rólegt og óraf-
magnað popplag með víóluleik.
Cast a Light kom út í haust, en 
flaug frekar lágt. Vicky hefur 
vakið athygli erlendis og m.a. 
spilað bæði í Bandaríkjunum og 
Kína, auk þess sem sjálfur David 
Fricke hjá Rolling Stone mælti 
sérstaklega með Cast a Light ný-
lega. Tónlistin sem Vicky spilar er 
ekki það ferskasta í dag, en Cast a 
Light er samt sem áður mjög vel 
unnin og heilsteypt rokkplata. 

Sem sagt: Heilsteypt og vel unnin 
rokkplata  - TJ

Hamborgari mánaðarins

Opið alla dag kl. 11-22

Kíktu á matseðilinn á 
www.burgerinn.is

1.590,-
Aðeins kr.

Gráðostahambó!

M / káli, 
gráðosti, 
hvítlaukssósu, 
rauðlauk, 
og paprikku. 
Franskar og 
gos með
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HLJÓMSVEITIN VIGRI HEFUR 
NÝLOKIÐ SAMSTARFI VIÐ 
BRESKA DANSTÓNLISTAR-
MANNINN CHICANE. HANN 
HEFUR UNNIÐ MEÐ TOM 
JONES, CHER OG BRYAN 
ADAMS Á FERLI SÍNUM.

Breski danstónlistarmaðurinn Chicane eyddi 
fimm dögum á Íslandi fyrir skömmu við upp-
tökur með hljómsveitinni Vigra.
Chicane, sem er stórlax í danstónlistarsenunni, 
hefur gefið út fimm hljóðversplötur og er 
einna þekktastur fyrir Ibiza-smellinn Offshore. 
Hann hefur unnið með Tom Jones, Cher og 
Bryan Adams en valdi í þetta sinn að starfa 
með Vigra en hljómsveitin blandar saman 
poppi, þjóðlagatónlist og klassík á draum-
kenndan hátt. 
„Hann var að tala um að að hann hefði heyrt 
í okkur í útvarpi í Frakklandi og fann síðan 
plötuna okkar á netinu,“ segir Bjarki Pjeturs-
son í Vigra og á þar við Pink Boats sem kom 
út í fyrra. 

Chicane samdi og tók upp tvö lög með 
Vigra hér á landi og áætlað er að þau verði á 
næstu plötu hans sem kemur út í mars. „Dans-
tónlistin er kannski ekki alveg okkar kaffibolli 
en það var mjög gaman að vinna svona 
öðruvísi verkefni,“ segir Bjarki, sem hafði ekki 
hugmynd um hver Chicane var þegar hann 
fékk póst frá honum. „Ég fór bara á Youtube 
og tékkaði strax á honum og hann er eitthvað 
svaka nafn.“ 

Samstarfið gekk eins og í sögu og lokuðu 
þeir sig af í hljóðveri þar sem lögin tvö voru 
unnin. „Við vorum að vinna allan tímann og 
hann náði ekki að sjá neitt. Hann var bara inni 
í stúdíói og það var lítið sofið,“ segir Bjarki. 
„Það kom dálítið á óvart hversu svakalegur 
fagmaður hann var. Hann vissi hvað hann var 
að gera og er algjör toppmaður. Við gerðum 
nákvæmlega okkar hljóm. Við vorum ekkert að 
dansvæna okkur neitt upp. Svo blandar hann 
þessu saman og býr til dansútgáfu af laginu.“ 

Inntur eftir því hvort þetta samstarf eigi ekki 
eftir að veita þeim frægð og peninga í vasann 
segist Bjarki vona það.

 Á meðan á dvöl Chicane á Íslandi stóð 
lýsti hann yfir áhuga á að halda tónleika hér 
á landi og sýndu Vigra-piltarnir honum helstu 
tónleikastaðina í Reykjavík. 

Vigri er ekki með útgáfusamning erlendis en 
þeir félagar vonast til að dreifingarsamningur 
verði undirritaður í náinni framtíð. Tónleikaferð 
um Evrópu er einnig í bígerð á þessu ári .  - fb

CHICANE HEILLAÐIST 
AF VIGRA Í FRAKKLANDI

Hljómsveitin Vigri í 
góðu stuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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POPPSKÚRINN
Horfðu á 
Sykur flytja 
þrjá dúndurs-
melli í  Popp-
skúrnum á 
Vísi.is.

Elektró poppsveitin 
Sykur er ein heitasta 
hljómsveit landsins 
um þessar mundir. 
Lagið Reykjavík 
hefur slegið í gegn 
og fetar það í fót-
spor Viltu Dick? sem 
einnig naut mikilla 
vinsælda. 

Orð: Freyr Bjarnason
Myndir: Anton Brink

ELEKTRÓTÓNLIST 
MEÐ VÉLMENNINU

Elektró poppsveitin Sykur hefur 
komið gríðarsterk inn í nýja árið 
með laginu Reykjavík sem er 
tekið af annarri plötu hennar, 
Mesópótamía, sem kom út fyrir 
síðustu jól við góðar undirtektir.

Í laginu rappar ný söng-
kona sveitarinnar, Agnes Björt 
Andradóttir, af miklum krafti og 
fádæma öryggi. Ekki vita þó allir 
að það var þessi frammistaða 
sem tryggði henni söngvara-
stöðuna í hljómsveitinni og að 
Reykjavík var frumflutt hér á 
landi fyrir einu og hálfu ári. 

„Það var frumflutt á Menn-
ingarnótt 2010 fyrir fullu Banka-
stræti. Svo tók við mikið stúdíó-
tímabil hjá okkur þar sem við 
vorum að klára nýjustu plötuna 
okkar. Þá datt lagið aðeins niður 
og núna er það fyrst að komast 
í gang,“ segir Halldór Eldjárn 
úr Sykri. Auk hans og Agnesar 
Bjartar eru í sveitinni frændi hans 
Kristján Eldjárn og Stefán Finn-
björnsson.

Aðspurður segist Halldór vera 
mjög ánægður með framlag 
Agnesar Bjartar til hljómsveitar-
innar. Hún gekk til liðs við hana 
eftir að hafa verið beðin um að 
semja textann við Reykjavík. „Svo 
kom hún nokkrum mánuðum 
seinna með fullunninn texta og 
rappaði sig í gegnum þetta. Ég 
leyfði strákunum að heyra og þá 
sögðum við: „Við verðum að fá 
þessa inn í hljómsveitina“,“ segir 
hann.

Lagið Viltu Dick? var langvin-
sælasta lag fyrstu plötu Sykurs, 
Frábært eða frábært, sem kom 
út 2009. Þar rappaði Blazroca 
eins og hann ætti lífið að leysa. 
Kom aldrei til greina að fá hann 
til að syngja Reykjavík? „Erpur er 
allt öðruvísi rappari og þetta er 
kannski mýkra lag en Viltu Dick?. 
Þetta samstarf átti mjög góðan 
hápunkt í Viltu Dick?. Það er svo 
auðvelt að fara að endurtaka sig 
ef maður notar sömu formúluna 
aftur, þannig að við prófuðum að 
gera eitthvað allt annað.“

Vinsældir lagsins hafa valdið 
því að salan á Mesópótamíu 
hefur tekið mikinn kipp upp á 
síðkastið. „Við vorum líka dálítið 
eftir á að gefa hana út. Hún átti 
að koma út fyrir Airwaves en 
er búin að taka fínan kipp núna 
og við erum virkilega þakklát 
fyrir það. Við erum búin að spila 
dálítið upp á síðkastið og erum 
að fara að spila meira. Það hefur 
mikil áhrif líka.“

Talandi um spilamennsku þá 
steig Sykur tvisvar á svið erlendis 
í fyrra, eða í Eistlandi og London. 
Um miðjan febrúar er svo ferðinni 
heitið til Óslóar á bransahá-
tíðina by:Larm. Þar spila einnig 
GusGus, Helgi Hrafn Jónsson, 
Mugison, Prinspóló, Sóley og 
Snorri Helgason. „Við erum 

ótrúlega spennt og höldum að 
Norðmenn eigi eftir að taka vel í 
þetta. Ég held að þessi hátíð hafi 
haft mjög mikið að segja fyrir 
margar hljómsveitir í gegnum 
tíðina og það láta allir mjög vel 
af henni. Það er góður kjarni af 
Íslendingum að fara út með okkur 
og það er rosalega gaman að 

vera með íslenskum hljómsveitum 
í útlöndum,“ segir Halldór. 

Flokka má Sykur í sama tón-
listargeira og sveitir á borð 
við Blood group og FM Belfast. 
Eruð þið öll góðir vinir eða ríkir 
samkeppni á milli ykkar? „Við 
erum öll alveg ótrúlega góðir 
vinir og þetta er mjög skemmti-
legur hópur. Maður talar ekkert 
um samkeppni í tónlist. Þessar 
hljómsveitir eru allar mjög mis-
munandi. Þær hafa sína hópa 
sem skarast en svo er þetta 
líka bara skemmtileg tónlist. 
Bloodgroup var til dæmis mín 
fyrirmynd þegar ég var að byrja 
að gera rapptónlist. Þá voru þau 
líka frekar nýlega byrjuð. Svo 
kynntumst við þeim og þau tóku 
okkur eiginlega að sér. Það hefur 
alltaf verið mjög gott samstarf 
þar á milli og líka við FM Belfast,“ 
segir hann. Árni Vilhjálmsson 
úr FM Belfast syngur einmitt í 
laginu Shed Those Tears sem er á 
Mesópótamíu, auk þess sem Lilja 
Kristín Jónsdóttir, fyrrverandi 
söngkona Bloodgroup, söng 
kvenkynspartinn í Viltu Dick?.

Er samstarf við einhverja fleiri í 
bígerð á næstunni? „Við vonumst 
til að geta fengið einhvern tím-

ann að búa til elektrótónlist með 
sprengjuleitarvélmenni Ríkislög-
reglustjóra. Burtséð frá tilgangi 
sprengjuvélmennisins þá hljómar 
það alveg rosalega skemmtilega 
– krúttsprengjuvélmenni eitt-
hvað.“ Þannig að þið leggið hér 
með fram beiðni um það? „Já, en 
samt án þess að það hljómi eins 

og einhver sprengjuhótun.“
Fram undan hjá Sykri er spila-

mennska á böllum á Akranesi, 
Akureyri og hjá Kvennaskólanum. 
Spurður út í sviðsframkomuna 
segir Halldór hana eitt af aðals-
merkjum Sykurs. „Hverjir einustu 
tónleikar sem við spilum eru flug-
eldasýning út í eitt. Við leggjum 
gríðarlega mikinn metnað í að 
enginn fari út þurr á enninu og 
öðrum líkamspörtum. Þetta er 
bara partí fjör og snilld í bolla.“

Hljómsveitin er á mála hjá 
Record Records hér heima. Hún 
er einnig með erlendan umboðs-
mann sem hefur unnið í því að 
koma henni að úti í heimi. „Hann 
er að vinna með okkur í að plana 
og plotta.“ 

Þannig að það er metnaður í 
ykkur að ná langt? „Já, já og líka 
fyrst og fremst að hafa gaman og 
skemmta öðrum.“

„VIÐ VONUMST TIL AÐ GETA FENGIÐ 
EINHVERN TÍMANN AÐ BÚA TIL 
ELEKTRÓTÓNLIST MEÐ SPRENGJULEIT-
ARVÉLMENNI RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA.“

Sykur er ein heitasta hljóm-
sveit landsins um þessar 
mundir.

Umm ...  beikonbragð!
Kartöflugratín með beikoni er fljótlegt og auðvelt 
í matreiðslu. Þú rífur einfaldlega plastfilmuna af bakkanum, 

stráir osti yfir og það tekur aðeins 20 mínútur að hita 
kartöflugratínið í ofni. Auðveldara getur það ekki verið! 

Kartöflugratín - alltaf ljúffengt

– íslensk gæði eftir þínum smekk!
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Dolmio pastasósan er 100% náttúruleg. Hver 
krukka inniheldur 10 safaríka tómata og ítölsk 
krydd. Í Dolmio pastasósum eru engin aukaefni.

Hvenær er þinn DOLMIO dagur?  
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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 

HANDTEKIN/N? 04. ÁTTU ÓSKIL-
GETIN AFKVÆMI Í FLEIRI EN FIMM 
SÝSLUM Á ÍSLANDI? 05. ERTU 

MEÐ NAFN FYRRVERANDI 
ELSK HUGA HÚÐFLÚRAÐ 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 BAR-

NUM, HVAÐ FÆRÐU ÞÉR?

JÓNSI Í SVÖRTUM FÖTUM SÖNGVARI

 1. Nei, ég held að það sé bara fyrir aumingja. 1
 2. Ég myndi hringja í Nikka á Eskifirði. Hann hefur reddað okkur þegar við höfum fest hljóm-

sveitarrútuna í Öræfum. 1
 3. Ég var seinast áminntur af lögreglunni fyrir að brjóta flösku fyrir utan Sjallann á Akureyri 

þegar ég var 19 ára. 1
 4. Nei, en ég hef ótakmarkaðan aðgang að sjóskíðum bæði á Fáskrúðsfirði og í Reykjavík. 0
 5. Nei, en ég er með kvennafar á handleggnum. Þetta er klórör eftir æstan dansleik á Akureyri 

þar sem kynning á gervinöglum var nýyfirstaðin. 1
 6. Ég átti einu sinni leðurbuxur sem ég losaði mig við þegar þær voru tilbúnar til að segja 

eigið nafn, þær voru orðnar svo ógeðslegar. 1
 7. Já, hann heitir Óli Týr þar. Þeir sem þekkja bransann þekkja þetta. Helgi Björns kallar sig 

Holy B og einhver svaraði á móti: „Hver er þessi Óli Týr?“. 1
 8. Nei, ég er svo lélegur í ensku. 1
 9. Kevin Smith, hann er með miklu betri húmor heldur en ég. Hann getur sannað fyrir fólki að 

ég hafi einhvern tímann verið fyndinn.  1
 10. Gin og tónik. 1

NÝ PLATA Á ÞESSU ÁRI

Hljómsveitin The Vaccines með 
Íslendinginn Árna Hjörvar á 
bassanum ætlar í hljóðver í Belgíu 
í mars til að taka upp sína aðra 
plötu og er hún væntanleg síðar 
á árinu. 

Upptökustjóri verður Ethan 
Johns sem hefur unnið með Kings 
of Leon, Ryan Adams og Ray 
LaMontagne. „Ástæðan fyrir því 
að við vildum vinna með Ethan er 
ekki af því að hann framleiðir vin-
sæl lög á færibandi heldur leggur 
hann mikið upp úr vönduðum 
lagasmíðum,“ sagði söngvarinn 
Justin Young við NME.  

ROKKPRÓFIÐ

9
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ÓLÖF JARA SKAGFJÖRÐ SÖNGKONA

 1. Nei, aldrei. Og mun aldrei gera. 1
 2. Fer út í vegkant til að húkka far. The 

show must go on. 1
 3. Hef aldrei verið handtekin. 0
 4. Nei, en ég á nokkur í útlöndum. Telur 

það? 1
 5. Nei, ekki enn þá.  0
 6. Já, þrennar meira að segja. 1
 7. Nei, en ég er með númerið hjá Magna. 

Æ, þarna gæjanum úr Rockstar... 1
 8. Nei, ekki séns. 1
 9. David Fincher. Svona kvenkyns Fight 

Club-mynd. 1
 10. Viskí eða koníak. 1

Hljómsveitin Sykur 
gaf út plötuna 
Mesópótamía í fyrra. 
Platan er ansi hress-
andi og það kæmi 
okkur á ritstjórn 
Poppsins ekki á 
óvart ef þú, lesandi 
góður, þráðir að 
eignast hana. 

Mögulega ertu 
enn þá blankur/
blönk eftir jólin og sérð ekki fram 
á að geta keypt hana, þrátt fyrir 
að þig langi svo að eignast hana. 
En hvað er til bragðs að taka? Við 
erum að sjálfsögðu með lausn. 
Allavega mögulega lausn.

Nú skalt þú fara inn á 

Facebook, leita að 
Poppi og smella 
á „like“. Ef þú 
hefur þegar gert 
það, geturðu 
sleppt því. Allir 
vinir Popps eiga 
möguleika á 
að vinna þessa 
frábæru plötu með 
Sykri og þeir þurfa 
ekki að gera neitt. 
Ekki deila neinu og 

ekki áreita neinn. Bara vera búin/n 
að smella á „like“.

Þetta verður ekki mikið einfald-
ara. Við drögum í næstu viku. 

Vertu viðbúin/n.

VANTAR ÞIG SYKUR?

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar
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Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Nýtt verk úr smiðju Vesturports
leikstjórn: Björn Hlynur Haraldsson

Atli Rafn Sigurðarson
Helgi Björnsson
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Lagið Stjörnuhröp er komið út. 
Það er hugarfóstur dularfulls tón-
listarmanns sem vill ekki gefa upp 
sitt rétta nafn. Hann hefur komið 
víða við í íslensku tónlistarlífi um 
árin en fetar nú nýjar slóðir undir 
listamannsnafninu Gabríel. 
Með laginu er kynnt til sögunnar 
nýtt afl í íslensku hipphoppi. 
Gabríel fékk til liðs við sig 
söngvarann Valdimar Guðmunds-
son og rapparann Opee sem 
saman setja svip sinn á lagið. 
Opee er meðlimur O.N.E. og hefur 

auk þess unnið með mörgum af 
helstu hipphoppsveitum landsins, 
til að mynda Quarashi og Original 
Melody. Valdimar Guðmundsson 
er forsprakki hljómsveitarinnar 
Valdimar og hefur á undanförnum 
mánuðum fest sig í sessi sem einn 
vinsælasti söngvari þjóðarinnar.
Hægt er að hlusta á lagið og 
hala því niður frítt í takmarkaðan 
tíma á síðunni Gabrieliceland.
bandcamp.com. Fleiri upplýsingar 
má finna á Facebook.com/gab-
rieliceland.

WITH ARMS WIDE OPEN
With Arms Wide Open með 

Creed er tvímælalaust 
handboltarokklag 

númer 1. Reyndar gæti 
allt með þessari sveit 
verið á þessum lista 

en það má að mörgu 
leyti segja að Creed séu 

hinir raunverulegu feður hand-
boltarokksins. Fyrsti aðdáandi 
sveitarinnar á Íslandi, Hans Steinar 
Bjarnason, var starfsmaður á X-
inu 977 á þessum tíma og kynnti 
þennan hrylling fyrir landanum. 
Það skal engan undra að Hansi er 
orðinn einn helsti íþróttafrétta-
maður þjóðarinnar í dag.

HANGING BY A MOMENT
Þó svo að handbolta-
rokkið sé ef til vill 
best skilgreint sem 
einhvers konar „ég tel 
mig vera miklu meiri 
maður en ég í raun og 
veru er“ mikilmennsku-syndróm, 
þá á það sér líka væmnari hliðar. 
Þar kemur hljómsveitin Lifehouse 
gríðarlega sterk inn og ofur-
smellurinn Hanging by a Moment 
var klárlega óumdeilt flaggskip 
þeirra.

KRYPTONITE
Kryptonite var fyrsti 
„singull“ Mississippi-
sveitarinnar 3 Doors 

Down og má segja 
að með tilkomu hans 

hafi handboltinn á Íslandi fengið 
adrenalínsprautu í rassgatið. Text-
inn fjallar enda um sjálfan Super-
man og ekki laust við að margur 
handboltakappinn hafi fengið sér 
sérstaklega feita slummu í vörina 
daginn sem þetta lag kom út.

THIS IS HOW 
YOU REMIND ME
Eins og sjálfsmorðs-
sprengjuárásir tilheyra 
nánast undantekningar-
laust trúarofstækismönnum þá 
á handboltahreyfingin þessa 
hljómsveit skuldlaust. This Is How 
You Remind Me með Nickelback 
kom út um það leyti sem Hansi 
Bjarna var að byrja í íþróttafrétt-
unum. Lagið er líka eitt það við-
bjóðslegasta úr þessari kategoríu, 
þó alltaf sé erfitt að gera upp á 
milli kúks og skíts.

HERO OF THE DAY
Þú getur fundið lélega tónlistar-

menn sem gera góða 
tónlist hvar og hvenær 
sem er, en til þess 
að góðir tónlistar-
menn geri virkilega 

lélega tónlist þá þarftu 
að kafa djúpt ofan í eitt sísta 
tímabil Metallica. Hero Of The 
Day er kannski ekki svo hræðilegt 
lag þegar litið er til baka en það 
bakaði sveitinni óæskilegan 
aðdáendahóp úr innsta hring 
handboltans. Aðdáendahópur 
sem sveitin hefur enn ekki náð að 
hrista af sér og margir vilja meina 
að muni hanga yfir sveitinni eins 
og grátt ský allt til endaloka.
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FROSTI LOGASON
ÚTVARPSMAÐUR Á X-INU 977

FIMM 

VERSTU 
HANDBOLTA 
ROKK LÖGIN

GABRÍEL MEÐ STJÖRNUHRÖP

NÝTT LAG Gabríel, Opee og Valdimar 
hafa sent frá sér lagið Stjörnuhröp.
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Costa del Sol

bókaðu beint á heimsferdir.is

Vinsælasti sólarstaður Evrópu!
Í boði eru fjölbreyttir gistivalkostir, fyrsta flokks þjónusta og ótrúlega hagstæð verð. 
Bókaðu strax og tryggðu þér 10.000 kr. afslátt á mann. 
Hámark 40.000 kr. afsláttur á bókun.

Frábært verð
Frá kr. 88.900 – með allt innifalið 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi á Griego Mar 
19. júní í 7 nætur með 10.000 kr. afslætti.

Verð m.v. 2 fullorðna  í herbergi kr. 107.600 á mann með 10.000 kr. afslætti.

frá kr. 88.900 – með allt innifalið 

Sérstakur 

bókunarafsláttur á 

völdum dagsetningum

Bókaðu fyrir 10. feb. og 

tryggðu þér 10.000 kr. afslátt 

á mann!*


