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ÞÚSUNDIR ERU AÐ NOTA OZ
Vinsældir OZ-appsins hafa aukist dag frá degi. Nú þegar hafa þúsundir náð sér í appið.
OZ-appið hefur fengið frábærar viðtökur frá því að það
var sett á laggirnar í byrjun júní
þessa árs. Þúsundir hafa skráð
sig og samkvæmt þjónustukönnunum eru notendur afar
ánægðir enda er appið auðvelt
í notkun.
„Gríðarlegt álag hefur myndast á netkerfum fjarskiptafélaganna með tilkomu OZ-appsins
en við erum í góðu samstarfi
við fjarskiptafélögin um að
takast á við það,“ segir Steingrímur Árnason hjá OZ.
Eftir að OZ-appið fór í
opinbera dreifingu tók það
appið aðeins tvær vikur að
verða stærsta netský landsins og það fer stækkandi með
hverjum degi. „Þessi mikla
ásókn er sterkur vitnisburður
þess að þörf er fyrir svona
sjónvarpsþjónustu. Áhorfendur
vilja horfa hvenær sem hentar,
hvar sem er,“ segir Steingrímur. Mestu álagstímarnir
eru þegar það eru stórir viðburðir í gangi. Þá horfa margir
á sama efnið á sama tíma eins
og þegar nýr þáttur af Game
of Thrones er sýndur eða úrslitaleikur meistaradeildarinnar.
Venjulega er álagið þó frekar
dreift, enda flestir sem safna
þáttum og horfa á þá þegar
þeim hentar. Engin takmörk eru
fyrir því hversu miklu má safna
með appinu.
Hægt er að nota OZ-appið í
gegnum farnet (3g/4G) en það
hefur verið gríðarlega vinsælt.
„Fólk er að nota þetta mikið í
sumarbústöðum og útilegum.
Ætli veðrið eigi ekki einhvern
smá þátt í því,“ segir Steingrímur.
Aukin notkun á farnetinu hefur
skilað sér í auknum gagnamagnskostnaði fyrir viðskiptavinina en mælt er með því að
skoða vel gagnamagnspakka

„Þessi mikla ásókn er sterkur vitnisburður þess að þörf er fyrir svona sjónvarpsþjónustu,“ segir Steingrímur Árnason.
sem fjölskyldan hefur. Þessa
dagana vinnur OZ að því að bæta
stöðu neytenda hvað sjónvarp yfir
farnet varðar og er jákvæðra frétta
að vænta af þeim vettvangi.
Vinsælt er að safna þáttum úr
dagskrá Stöðvar 2 og fréttum.
Barnaefni á Stöð 2 sem og barnaefni af Stöð 2 Krakkar er afar mikið

notað. Notendur safna einnig mjög
miklu af bíómyndum af Stöð 2 Bíó
og íþróttaefnið hefur komið gríðarlega sterkt inn. „Fjölskyldunotkun
er mjög mikil. Ef fólk er með áskrift
þá er það með aðgang að fimm
stöðvum ásamt RÚV. Þeir sem eru
með Stöð 2 Sport og Sport 2 og
enska boltann eru með aðgengi að

þeim stöðvum í OZ. Enski boltinn
byrjar núna í ágúst og við gerum
ráð fyrir mikilli aukningu þegar
hann byrjar,“ útskýrir Steingrímur.
OZ-appið er fyrir öll iOS-kerfi.
Í haust verður það fáanlegt fyrir
Android-kerfi. Hægt er að nálgast
appið á OZ.com og stod2.is og
prófa.

FER Í FLEIRI HEIMSÓKNIR
Þættirnir Heimsókn í umsjón hins
geðþekka Sindra Sindrasonar hafa
notið mikilla vinsælda í vetur. Í þáttunum heimsótti Sindri bæði þekkta
og óþekkta Íslendinga, fékk að skoða
heimili þeirra og fræðast um líf þeirra
og tilveru. Því ættu margir að gleðjast
yfir þeim fréttum að þátturinn heldur
áfram á Stöð tvö í haust. „Það hefur
verið ótrúlega skemmtileg upplifun
að fá að heimsækja allt þetta fólk,“
segir Sindri, sem fór í fjörutíu heimsóknir síðastliðinn vetur og var alltaf
vel tekið. „Þátturinn snýst ekki um að
heimsækja heimili sem eru að mínum
eigin smekk heldur reyni ég að
heimsækja fólk sem hefur mismunandi bakgrunn, smekk og áherslur
á sínu heimili,“ segir Sindri og bætir
við að heimilið geti sagt ansi margt
um manneskjuna sjálfa. En hvernig
gengur að fá fólk til að bjóða landanum inn á gafl? „Það gengur alltaf
betur og betur að fá fólk til að taka
þátt. Vissulega eru sumir feimnir

en fólk er æ oftar tilbúið til að láta
slag standa, sérstaklega þegar það
hefur séð hvernig til hefur tekist í
vetur,“ segir Sindri og telur Heimsókn
skemmtilega blöndu af Innliti/útliti
og Sjálfstæðu fólki. „Við ræðum við
fólkið bæði um hönnun og hugmyndir á heimilinu en ekki síður um líf þess
og hvað það stendur fyrir.“ Þættirnir
hefjast að nýju í september og tökur
eru þegar hafnar. „Í fyrsta þætti
haustsins förum við í heimsókn til
Agnesar M. Sigurðardóttur, biskups
Íslands,“ segir Sindri en meðal gestgjafa hans í vetur verður allt frá listamönnum og fólki í viðskiptalífinu upp
í pólitíkusa og allt þar á milli. Sindri
segist mjög þakklátur þeim sem veita
honum ábendingar um skemmtileg
heimili. Þeir sem vita af slíkum mega
hafa samband við hann á sindri@
stod2.is.
Sindri heimsækir Agnesi M. Sigurðardóttur
biskup í fyrsta þætti haustsins.

SIGGI HLÖ HLÆR AÐ FORTÍÐINNI
Aðdáendur útvarpsþáttarins Veistu hver ég var? með Sigga Hlö geta látið sig hlakka til sumarloka því þá fer í
loftið á Stöð 2 samnefndur sjónvarpsþáttur. Þættir með sögum frá diskóárunum og Hallærisplaninu.
Siggi var í sólinni á Spáni þegar blaðamaður sló á þráðinn
og spurðist fyrir um nýja þáttinn. „Já, nú er komið að því
að þátturinn fari á skjáinn,“ sagði kappinn en hann er ekki
alveg óvanur því að vera í sjónvarpi. Siggi sá um þáttinn
Popp og kók árið 1989 til 1991 og Með haustverk um helgar
árin 1999-2001.
„Þessi nýi þáttur verður byggður á sömu hugmynd
og útvarpsþátturinn Veistu hver ég var?. Þetta verður
skemmtiþáttur með spurningaívafi. Það verða tvö lið sem
keppa en spurningar tengjast árunum 1975-1990. Spurt
verður meðal annars um tónlist, tíðaranda, kvikmyndir,
fréttir og myndbönd. Við munum skemmta okkur og hlæja
að fortíðinni,“ segir Siggi. „Keppendur verða ekki eingöngu
þekktir einstaklingar, eins og oft er í slíkum þáttum, heldur
verður einn þekktur sem tekur með sér tvo vini sína. Ég
stefni á að fá fólk sem var ungt að skemmta sér á þeim tíma
sem fjallað verður um. Það er fólk 40 ára og eldri,“ segir
Siggi en þátturinn verður á laugardagskvöldum.
„Það verða margar skemmtilegar minningar rifjaðar
upp í þáttunum en þær geta síðan orðið kveikjan að slíkum
sögum heima hjá áhorfendum. Þetta eru sögur sem ungt
fólk í dag hefur aldrei heyrt um en þeir eldri eiga eftir að
brosa út í annað.“
Plötusnúðurinn DJ Fox verður í diskóbúri í salnum og
leikur viðeigandi tónlist. „Hann verður skellihlæjandi
á kantinum og á eftir að slá í gegn. Við sem stöndum að
undirbúningi þáttarins höfum skemmt okkur konunglega
og ég veit að það á eftir að skila sér til áhorfenda. Leikmyndin verður líka rosalega flott.“
Þótt Siggi Hlö verði með nýjan þátt á Stöð 2 halda
útvarpsþættirnir áfram á laugardögum, enda þeir allra vinsælustu. Siggi Hlö verður því tvöfaldur á laugardögum en
það er heldur ekki hægt að fá nóg af honum.

Siggi Hlö verður í miklu stuði og rifjar upp árin 1975-1990 á Stöð 2 í sumarlok þegar skemmti- og spurningaþátturinn Veistu hver ég
var? verður sýndur.
MYND/PJETUR

Seinfeld-bölvunin
Hún heitir ekki Eileen úr Seinfeld, þótt flestir þekki hana undir því nafni. Hún heitir
Julia Louis-Dreyfus og leikur nú aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttaröðinni Veep.
VEEP
Kl. 21.55 þriðjudagar
Julia Louis-Dreyfus
er 52 ára gömul, faðir
hennar er hálffranskur milljarðamæringur,
formaður Louis-Dreyfusorkuþjónustunnar, en móðir
hennar er bandarískur rithöfundur og sérkennari. Þau skildu
raunar þegar Julia var ársgömul en
hún á í góðu sambandi við báða stjúpforeldra sína.
Starf stjúpföður hennar krafðist þess
að fjölskyldan væri á faraldsfæti
og Julia ólst því upp víðs vegar um
Bandaríkin og í fleiri löndum, meðal
annars Srí Lanka, Kólumbíu og Túnis.
Hún kom fram með einum frægasta
spunahóp Chicago, The Second City, sem
einnig hefur skartað leikurunum Amy
Poehler, Tinu Fey og Steve Carell, svo einhverjir séu nefndir. Í kjölfarið var henni
boðið að ganga til liðs við leikarahóp Saturday Night Live, aðeins 21 árs gamalli.
Þar lék hún í þrjú ár og var á þeim tíma
yngsta leikkonan sem hafði verið ráðin til
liðs við leikarahóp þáttanna. Þar kynntist hún Larry David, meðhöfundi Seinfeldþáttanna. Eftir að hún hætti í Saturday Night
Live lék hún í fáeinum bíómyndum áður en
stóra tækifærið varð á vegi hennar.
Hún var 28 ára gömul þegar hún skaust
upp á stjörnuhimininn, sem Eileen Benes í
sjónvarpsþáttunum um Seinfeld. Upphaf-
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Selina Meyer er þingmaður sem rataði í starf varaforseta Bandaríkjanna. Starfið er ekkert eins og hún
hafði búist við. Julia Louis-Dreyfus fer með hlutverk Selinu.

lega átti persóna hennar ekki að vera hluti af
þáttaröðinni og kemur því ekki fram í fyrsta
þættinum. Sjálf hefur Julia reyndar aldrei
séð þann þátt, sökum hjátrúar. Úr varð að
hún var ein af aðalpersónum þáttanna og
eftirlæti margra. Hún lék í öllum níu þáttaröðunum og kom fram í öllum þáttum nema
þremur.
Julia sló rækilega í gegn í þáttunum
og hlaut reglulega tilnefningar og verðlaun fyrir frammistöðu sína, meðal annars Golden Globe-verðlaunin, fimm Screen
Actors Guild-verðlaun og fimm American
Comedy-verðlaun. Sjö sinnum var hún tilnefnd til Primetime Emmy-verðlaunanna og
hlaut þau að endingu árið 1996. Hún sagði
þá að sigurinn hefði verið „algjört sjokk“,

en eftir að hafa prófað bæði væri vissulega
„betra að vinna en að tapa“.
Gjarnan hefur verið talað um „Seinfeldbölvunina“ því enginn af fjórum aðalleikurum þáttanna hefur náð sér almennilega á strik eftir að þáttunum lauk, hvað
bransann varðar. Julia lék að vísu í nokkrum bíómyndum á meðan á Seinfeld-tímabilinu stóð og á árunum 2005-2010 lék hún
í gamanþáttaröðinni The New Adventures
of Old Christine. Nú leikur hún varaforseta
Bandaríkjanna í kolsvörtu kómedíunni Veep,
sem sýnd er á Stöð 2, en fyrirmynd persónu
hennar er hin margumdeilda Sarah Palin.
Julia hefur verið gift handritshöfundinum
Brad Hall í 26 ár og saman eiga þau tvö
börn.

BESTU LIÐIN
MÆTAST
GÓÐGERÐARLEIKUR BAYERN MÜNCHEN OG BARCELONA.
Stöð 2 Sport miðvikudaginn 24. júlí kl. 18.25
Hvernig geturðu gert betur en að vinna
allt sem í boði var á síðustu leiktíð? Þetta
er spurningin sem Pep Guardiola þarf að
svara sem nýr þjálfari FC Bayern. Undir
stjórn Jupps Heynckes unnu Bæjarar
meistaradeildina, þýsku deildina og bikarinn. Þeir gerðu það líka með glæsibrag,
sérstaklega í Bundesligunni þar sem þeir
settu stigamet og alls kyns önnur met.
Guardiola þekkir velgengni betur en
flestir. Á fjórum árum hjá Barcelona bjó
hann til eitt besta lið allra tíma. Barcelona vann fjórtán stóra titla hjá Katalóníurisanum, þar af meistaradeildina tvisvar
og spænsku deildina þrisvar. Ekkert bendir þó til annars en að FC Bayern haldi
áfram sinni velgengni og að ný gullöld

hjá félaginu sé hafin. Liðið keypti Mario
Götze frá Borussia Dortmund og bætti við
á dögunum Thiago Alcantara, fyrrverandi lærisveini Guardiola frá Barcelona.
Barcelona klófesti eina skærustu stjörnu
Brasilíumanna, Neymar, og ásamt Messi
gæti það orðið eitruð blanda. Hins vegar
hefur það sýnt sig að Messi þarf litla
hjálp. Argentínumaðurinn sýndi merki
þreytu á síðustu leiktíð ásamt meiðslum,
þá glitti í það að hann er jú mannlegur.
Það má búast við flugeldasýningu
þegar FC Bayern og Barcelona mætast í
München miðvikudaginn 24. júlí og áhorfendur ættu svo sannarlega ekki að vera
sviknir af taumlausri skemmtun tveggja
bestu liða heims.

BRAGI VALDIMAR
VELUR BESTA SVARIÐ

ÁRIÐ MITT
Í KVENNAFA

Orange Is the New Black eru glænýir drama
Stöð 2 þriðjudaginn 23. júlí. Þátturinn fjallar
veruleika fangelsislífsins þegar hún er dæm
Þættirnir byggja á sönnum atburðum.
ORANGE IS THE NEW BLACK
Hefst 23. júlí
Þættirnir eru byggðir á sjálfsævisögu Piper
Kerman, Orange Is the New Black: My Year In a
Women‘s Prison, sem kom út árið 2010.
Þættirnir, sem eru blanda af drama og gamni,
byggja á lífsreynslu Piper Kerman, sem heitir í
þáttunum Piper Chapman. Þegar þættirnir gerast
eru tíu ár síðan Piper lét þáverandi ástkonu sína,
Alex (leikin af Lauru Prepon úr That 70’s Show)
plata sig til að smygla dóppeningum í ferðatösku.
Ekki kemst upp um athæfið fyrr en mörgum árum
síðar þegar Alex þessi gerir samning við lögregluna um sakaruppgjöf í stað þess að nefna nafn
Piper. Fyrir vikið er Piper dæmd í
15 mánaða fangelsi, sem er mikið
áfall fyrir hana en

BESTA SVARIÐ
Kl. 20.05 föstudaga
Baggalúturinn Bragi Valdimar
Skúlason mætir til leiks með
vini sína í næsta þætti af Besta
svarinu. Þeir sem keppast um
að velja fyrir hann bestu svörin
eru þeir Guðmundur Pálsson,
Karl Sigurðsson og Guðmundur
Kristinn Jónsson.
Meðal þess sem áhorfendur fá
að vita um Braga Valdimar er
hvaða íslenski dægurlagatexti
honum þykir verstur, hvaða
frægu konu hann myndi helst
vilja eiga sem systur og hvaða
orð Braga finnst ljótast.
Spyrill verður sem fyrr hinn eldhressi Sveppi.
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ekki síður unnust
úr American Pie),
fortíð unnustunna
Piper þarf nú að
leika innan fange
sitt.
Þættirnir hafa
undurinn og fram
þekktur er fyrir þ
taumana og tekst
raunverulegur sta
legar persónur me
Líkt og í Weeds fj
um hvíta konu úr
atvinnuglæpamen

BYGGT

Piper Kerman
ásamt aðalleikkonu Orange
is the New
Black, Taylor
Schilling sem
túlkar Kerman í
þáttunum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Piper Kerman ritaði minn
um fangelsisvist sína í b
sem þættirnir Orange
New Black eru byggð
Tímaritið TIME tók v
tal við Kerman í tilefn
útgáfu bókar hennar á
tíma. Hún var þá fertug
hafði haft nokkur ár til að
sig á reynslu sinni. Hún seg
þó enn kippast við þegar hún h
hringl í lyklum.
Öfugt við það sem margir ha
um fangelsi virðist ofbeldi líti

Pession hlaut nafnbótina besta leikkonan árið 2008 fyrir leik sinn í
Capri og Capri 2 sem eru stærstu sjónvarpsþáttaraðir Ítalíu.

SUÐRÆNAR
STJÖRNUR

ANGELSINU

a- og gamanþættir sem hefja göngu sína á
r um Piper Chapman sem þarf að takast á viðð
d í 15 mánaða fangelsi fyrir gamlar syndir.

ann Larry (leikinn af Jason Biggs
, sem ekkert vissi um vafasama
ar.
ð takast á við glænýjan raunverulsismúranna og endurskoða líf

fengið fína dóma. Handritshöfmleiðandinn Jenji Kohan, sem
þættina Weeds, heldur um stjórnvel til að miðla því að fangelsið er
aður og að í því dvelji raunverueð raunverulegar tilfinningar.
jallar Orange Is the New Black
millistétt sem þarf að takast á við
nn. Í þetta sinn er þó dapurlegri

undirtónn sem fær fólk til að tengjast
persónum þáttanna enn betur.

Aðalleikkonan
Taylor Schilling leikur Piper Chapman..
Schilling er 29 ára bandarísk leikkona
með BA-gráðu í leiklist. Fyrsta hlutverk hennar var aukahlutverk í kvikmyndinni Dark Matter frá 2007.
Hún fékk aðalhlutverkið í þáttunum Mercy 2009
þar sem hún lék hjúkrunarkonu sem áður
ður starfaði í
stríðinu í Írak. Síðan þá hefur stjarna hennar risið
hratt. Hún lék aðalhlutverkið í Atlas Shrugged
hrugged
2011, lítið hlutverk í Argo og í rómantísku
sku myndinni The Lucky One á móti Zac Efron í fyrra.

T Á SANNRI SÖGU

ningar
bókinni
e is the
ðir á.
viðni af
sínum
og
ð jafna
gist
heyri

alda
ið sem

ekkert meðan þú situr af þér dóminn.
Hvernig stendur á því? Raunveruleikinn
í fangelsum er allt annar en sýnt er í fjölmiðlum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
Við fáum að sjá öfgarnar. Þær eru vissulega til en þær eru ekki eini sannleikurinn. Langflestir í mínum hópi höfðu verið
dæmdir fyrir glæpi sem fólu ekki í sér
ofbeldi. Því er ekki skrítið að persónurnar
séu áfram nokkuð friðsamlegar í fangelsinu.
Hvaða skoðun hefur þú á fangelsum?
Ég tel að fangelsi sé ekki lausnin fyrir fólk
sem fremur svokallaða „pappírsglæpi“.

Mun áhrifaríkara væri að fylgjast með
þessu fólki úti í samfélaginu, það myndi
líka spara mikinn pening fyrir ríkið og
valda minni röskun fyrir samfélagið.
Bókinni lýkur þegar þú ferð úr fangelsinu. Var erfitt að aðlagast lífinu utan rimlanna? Margir fangar eiga erfitt með fara
aftur út í lífið. Helstu erfiðleikarnir tengjast því að hafa fastan samastað, fá vinnu og
sameinast fjölskyldunni á ný. Staða mín var
önnur. Mín beið íbúð í Brooklyn þar sem
unnusti minn beið mín. Vinur okkar lét mig
hafa vinnu og fjölskylda mín tók fagnandi á
móti mér.

Crossing Lines er glæný sakamálasería
á Stöð 2. Þar fara Gabriella Pession,
sem á glæstan leikferil á Ítalíu að baki,
og hin fransk-bandaríska Moon Dailly
með stórar rullur.
CROSSING LINES
Sunnudaga kl. 21.40
Í Crossing Lines rannsakar sérsveit lögreglufólks glæpi sem
ná yfir landamæri ríkja Evrópu. Meðal aðalleikara eru Donald
Sutherland og William Fichtner en leikkonurnar Gabriella Pession, sem hefur gert garðinn frægan á Ítalíu, og hin franskbandaríska Moon Dailly fara sömuleiðis með stórar rullur.
Gabriella Pession leikur iðjuþjálfann Evu Vittoria en hennar sérsvið er smygl, peningaþvætti og mafían. Pession fæddist í Flórída en flutti til Ítalíu sex ára. Þegar hún var við nám í
háskólanum í Mílanó fór hún í prufu fyrir sjónvarpskvikmyndina Amiche Davvero og var valin í hlutverk. Hún
flutti síðar til Rómar til að halda áfram á leiklistarbrautinni og hreppti fljótlega hlutverk
Karolínu prinsessu af Asburgo í myndinni Fernando and Carolina. Í Róm lék
hún meðal annars Tripolina í leikritinu
Story of Love And Anarchy í leikstjórn
Linu Wertmuller. Þá fór hún með hlutverk
Salome í sjónvarpsþáttaröðinni „Jesus“ og
lék þar á móti Gary Oldman. Árið 2008 hlaut
hún nafnbótina besta leikkonan fyrir leik sinn í
Capri og Capri 2 sem eru stærstu sjónvarpsþáttaraðir Ítalíu.
Moon Dailly leikur Anne-Marie San
sem starfar fyrir frönsku landamæralögregluna. Dailly er frönsk-bandarísk og talar bæði ensku og frönsku
reiprennandi. Hún hefur farið með
fjölda hlutverka bæði í Frakklandi
og á Englandi.
Meðal bitastæðustu hlutverka
hennar til þessa eru greifynjan í
Oss 117: Rio ne repound plus þar
sem hún lék við hlið Óskarsverðlaunahafans Jean Dujardin. Þá
hefur hún farið með aðalhlutverk í frönsku sjónvarpsþáttaröðinni Commissaire Magellan
síðan 2011.
Dailly hefur farið með fjölda hlutverka í Frakklandi og á Englandi
og leikið í gaman-, drama- og
spennumyndum.

MYND HELGARINNAR
X-MEN: FIRST CLASS
X
Föstudag kl. 23.00
Fjórða myndin í hinum geysivinsæla kvikmyndabálki fjallar
um tilurð ofurmennahópsins sem
sameiginlega gengur undir nafninu X-Men. Við kynnumst Charles
Xavier og Erik Lehnsherr áður en
þeir urðu Professor X og Magneto og hvernig ágreiningur þeirra
myndaðist og stríðið milli þeirra
hófst.

THE VOW
Laugardag Kl. 20.25

GLEE TEKUR
BREYTINGUM
Talsverðar breytingar eru í vændum í næstu þáttaröð Glee, en sýningar hefjast
í haust. Líklega hafa flestir aðdáendur þáttanna heyrt fréttir af andláti eins aðalleikarans, Cory Monteith, sem lék hjartaknúsarann Finn Hudson. Leikkonan Lea
Michele, sem lék kærustu hans í þáttunum, var einnig kærasta hans í raunheimum
og er að vonum miður sín.
Þau voru bæði hluti af næstu þáttaröð svo nú þarf að endurskrifa hana. Þetta
eru þó ekki einu breytingarnar því ákveðið hafði verið að skrifa fjórar
aðalpersónur úr þáttunum, sem höfðu verið með frá upphafi. Það eru þau
Mercedes, Brittany, Chang og Puck.
Áhorfendur þurfa þó ekki að örvænta því krakkarnir yfirgefa ekki
allir skólann. Meðal þeirra sem áfram munu syngja og dansa fyrir aðdáendur eru Marley, Jake, Kitty, Ryder og hin ómótstæðilega Unique.

Rachel McAdams og Channing
Tatum í rómantískri mynd um
eiginmann sem reynir að vinna
aftur ástir eiginkonunnar eftir að
hún vaknar úr dái eftir bílslys.

10 BÍÓ Á
STÖÐ 2 BÍÓ
TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

Miðvikudag
Red
Hörkuspennandi
mynd með Bruce
Willis, Morgan
Freeman og
Helen Mirren í
aðalhlutverkum.
Sérsveitarmaðurinn Frank
Moses er
sestur í helgan
stein en þegar
launmorðingjar
elta hann uppi kallar hann saman gömlu sveitina sína.

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild

Fimmtudag

Sunnudag

How to Lose Friends
& Alienate People

Contagion

Föstudag
Dark
Shadows
Gamansöm
mynd eftir
Tim Burton
með Johnny
Depp og Helena Bonham
Carter um
vampíruna
Barnabas
Collins, sem snýr aftur til
fjölskyldu sinnar eftir útlegð.

Laugardag
Moon
Áhrifamikil
mynd með
Sam Rockwell og Kevin Spacey
í aðalhlutverkum um
geimfara
sem lendir í
yfirnáttúrulegum
hlutum úti
í geimnum.

Mánudag
J. Edgar
Áhrifamikil
og sannsöguleg
mynd um
John Edgar
Hoover sem
var á sínum
starfsferli
innan FBI
einn valdamesti maður Bandaríkjanna. Leonardo DiCaprio, Judi
Dench og Naomi Watts fara með
aðalhlutverkin.

MIÐVIKUDAGUR 17. júlí 2013

Í GRAFARVOGI

Þriðjudag
Stúlkan sem lék sér
að eldinum
Það er liðinn nokkur tími frá
því að blaðamaðurinn Mikael
Blomkvist hefur heyrt í Lisbeth
Salander. Hún er vön að láta sig
hverfa í lengri tíma en þegar hún
er skyndilega grunuð um þrjú
morð ákveður Mikael að leita
hana uppi enda er hann viss
um sakleysi hennar.

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

6

ENN MEIRA FYRIR
ÁSKRIFENDUR

Magnaður og hörkuspennandi
vísindatryllir með einvala liði leikara á borð við Matt Damon, Laurence Fishburne og Kate Winslet.
Þegar banvænan vírus dreifist
hratt um heiminn og ógnar öllu lífi
reynir alþjóðalið lækna hvað það
getur til þess að finna lækningu.

50
FÍTON / SÍA

Rómantísk gamanmynd um
breskan rithöfund sem reynir sitt
besta til að
passa inn á
ritstjórnarskrifstofu
hjá afar
vinsælu
tímariti. Það
gengur ekki
sem skyldi
með Simon
Pegg,
Kirsten
Dunst og
Megan Fox í aðalhlutverkum.

AFSLÁTTU

R

50 % afsláttur af Mon
goose Switchback
Expert 2013 hjóli. Að
eins 44.950 kr.
í stað 89.90
900 kkr. Eða 20% afslá
ttur
af öðrum alvöru Mon
goose hjólum.

50

AFSLÁTTUR

-minigolfi
50% afsláttur af ævintýra vogi.
far
Gra
í
m
nu
inu
rði
í Skemmtigarð
í stað
kr.
k
0
60
6
s
ein
að
Þú borgar
autir.
1.200 kr. fyrir 36 minigolf-br

Til hamingju
með sjónvarp framtíðarinnar

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
* Tilboð gildir til 16. ágúst 2013.
** Sjónvarp þarf að vera með HDMI tengi til að tengjast Apple TV.

Horfðu á útsendingar Stöðvar 2 með iPad mini
Með Apple TV er h
hægt að senda
beint úr OZ appinu í sjónvarpið**

Tilboð:

iPad mini WiFi 16GB + Apple TV

76.990.-

*

Listaverð: 83.980.-
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