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Næsta vor bjóða Heimsferðir upp á sérferð til allra helstu landa Suður-Ameríku. Í Perú verður farið í heimsókn til Machu Picchu og í Brasilíu er hægt að sjá þessa heimsfrægu styttu af Jesú.

Heimsferðir bjóða 
spennandi ferðir í allan vetur
Jóhann Björgvinsson, sölustjóri Heimsferða, lofar spennandi ferðum um allan heim í haust, vetur og 
vor. Heimsferðir hafa fengið frábæra fararstjóra til að setja upp ógleymanlegar ferðir. ➛2.
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Við erum með svo mikið af 
spennandi ferðum að ég er 
að springa!“ segir Jóhann 

Björgvinsson, sölustjóri Heims-
ferða. „Flottasta fólk landsins er 
komið í lið með okkur, til dæmis 
Vala Matt, sem verður með Ítalíu-
veislu sem hefst núna 31. ágúst og 
stendur yfir í 10 daga. Siggi Hall, 
meistarakokkur og gleðigjafi, fer svo 
með okkur í algjöra fimm stjörnu 
lúxusferð til Marokkó til að upplifa 
matarmenningu og andrúms-
loft þessa einstaka lands og dúóið 
Albert og Bergþór leiða ferðalanga í 
sælkeraveislur um borgirnar okkar, 
en við erum með margar spennandi 
borgarferðir í boði frá 20. septem-
ber fram í desember.

Borgarferðirnar okkar eru á sann-
gjörnu verði og við viljum að allir 
komist út í haust og „elski, lifi og 
njóti“ eins og Guðný Páls, ferða-
máladrottning Heimsferða, tekur 
svo skemmtilega til orða,“ segir 
Jóhann.

„Siglingarnar okkar eru líka 
sérlega vinsælar þessa dagana, en 
siglingin um Austur-Karíbahaf 
er nánast uppseld, þannig að við 
bættum við geggjaðri siglingu til 
Kúbu í mars,“ segir Jóhann. „Í vor 
verður svo boðið upp á sérferð til 
allra helstu landa Suður-Ameríku, 
meðal annars Brasilíu og Perú, með 
viðkomu í Machu Picchu.

Það nýjasta hjá okkur þessa 
dagana eru hins vegar helgarferðir 
með beinu flugi til Stansted á frá-
bæru verði frá 13. desember, en 
flug með töskum kostar 29.900 kr. 
á mann,“ segir Jóhann. „Við vorum 
líka að byrja að selja fimm daga ferð 
til Möltu um páskana, en Malta er 
falleg, einstök og spennandi eyja 
fyrir bæði pör, vini og fjölskyldur.

Haustið kemur líka fallega inn 
með helling af spennandi sólarferð-
um til Alicante, Krítar, Costa del 
Sol, Ítalíu, Króatíu og að sjálfsögðu 
Tenerife og Gran Canaria,“ segir 
Jóhann. „Vetrarsólin er líka komin 
í fulla sölu, enda elska Íslendingar 

að stytta vetrarmánuðina og njóta 
Kanaríeyjanna í botn. Þessar ferðir 
eru á frábærum verðum og ég hvet 
alla sem eru í ferðahugleiðingum 
til að gera verðsamanburð áður en 
bókað er í ferðir í vetur.

60+ ferðirnar fyrir fólk á besta 
aldri til Tenerife og Benidorm í 
haust og vor með okkar frábæru 
skemmtanastjórum, Gunnari Svan-
laugssyni og Birgitte Bengtson, hafa 
hreinlega selst upp svo við höfum 
þurft að bæta við gistingum,“ segir 
Jóhann. „Til að anna eftirspurn 
höfum við sem betur fer getað bætt 
við dagsetningum, en þessar ferðir 
eru virkilega endurnærandi fyrir 
bæði líkama og sál.

Það eru spennandi ferðatímar 
fram undan og við viljum benda 
fólki á að kíkja í kaffi til okkar í 
Skógarhlíð 18 til að fá ferðaráðgjöf 
frá okkar frábæra sölufólki,“ segir 
Jóhann. „Þau taka ferðalöngum 
fagnandi og gefa góð ráð og frábær 
verð í ferðirnar okkar í vetur.“

Útgefandi: 365 miðlar Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson Sölumaður auglýsinga: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457  

Heimsferðir bjóða upp á fjölbreyttar ferðir um allan heim. Boðið er upp á ferðir til S-Ameríku, siglingu um Karíbahaf, matar- og menningarferðir til N-Afríku og sælkeraferðir um evrópskar borgir.

Í haust eru 
margar spenn-
andi sólarferðir 
í boði og í allan 
vetur verður 
boðið upp á 
ferðir til Gran 
Canaria og 
Tenerife.

Eyjan Malta i Miðjarðarhafi er fallegur, einstakur og spennandi áfangastaður fyrir bæði pör, vini og fjölskyldur. 

Jóhann Björgvinsson segir að það 
séu spennandi ferðatímar fram 
undan hjá Heimsferðum. 

Borgarferðirnar 
okkar eru á sann-

gjörnu verði og við 
viljum að allir komist út í 
haust.
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VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

10 ára afmæli
Frábær tilboð með VITA • Njóttu þess að hlakka til

HoHolilidaday y CeCeentnterer

VerVerð fð frárá 7799..990000 kr.kr.
Á mÁ mannann m.m.v. v. 2 f2 fullullorðorðna na í íí íbúðbúð.

 2.  – 9. SEPTEMBER 2018

FlFlF ugugugsæsætiti (ör(ör(örfá fá sætsætti li lausaus))

VerVerð fð frárá 4499..990000 kr.kr.
Á mÁ mannann m.m.v. v. flflugug titil ol og fg frárá KríKrít.t.

27. ÁGÚST – 7. SEPTEMBER 

OnOndadamamaarrr

VerVerð fð frárá 9999..990000 kr.kr.
Á mÁ mannann m.m.v.v. 2 f2 fullullorðorðna na í sí stúdtúdíó.íó.

27. SEPTEMBER  – 4. OKTÓBER 2018

PaParqrqueue CCririststobobalal

VerVerð fð frárá 8899..990000 kr.k
Á mÁ mannann m.m.vv. 2 f2 fullullorðr na na í sí smáhmá ýsis .

  4. – 11. SEPTEMBER 2018     31. ÁGÚST – 7. SEPTEMBER 2018

Alicante - 7 nætur

Mallorca - 7 nætur Krít - 11 nætur Portúgal/Faro - 7 nætur

AAAlAAlbibir rrr PlPlPlPlayayayaya aaaa

VerVerVerð fð fð fð frárárárá 777779999...99999000000 kr.kr.kr.
Á mÁ mÁ mÁ mÁ annannannann m.m.mm vv. v. 2 f2 f2 fullullullullorðorðorðo na na na í hí hhherberberbe ergerge i mi mi með eðeð mormo gung ververði.ðiii

    28. ÁGÚST – 4. SEPTEMBER 2018

FlFlFlugugugsæsæsæs tititi

VerVerð fð frárá 44999.9900000 kr.kr.
Á mÁ mannann m.m.v.v. flflugug tit l o og fg frá rá TenTenerierife.fe.

Tenerife - 7 nætur Kanarí - 7 nætur



Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Japanskir dans-
arar í hópnum 
Wasabeats 
kynna sýningu 
sína í almenn-
ingsgarði með 
Edinborgarkas-
tala. 

Le Gateau Chocolat er einn áhuga-
verðasti listamaðurinn á Fringe í ár 
en sýning hans Icons er virðingar-
vottur við þá og þær sem hafa veitt 
honum innblástur gegnum tíðina. 

Skoska dragdrottningin Gingzilla var meðal þeirra sem voru með sýningar á 
Fringe-hátíðinni í ár og þykir sönn birtingarmynd anda hátíðarinnar.

Hinni árlegu jaðarlistahátíð í 
Edinborg Edinburgh Fringe 
Festival lýkur nú um helgina 

en þetta er í 71. sinn sem hátíðin er 
haldin. Þetta er stærsta listahátíð 
í heimi en saga hennar hófst árið 
1947 með því að átta leikhópar 
mættu óboðnir á hina nýstofnuðu 
Edinburgh International Festival, 
hátíð sem til var stofnað til að fagna 
og auðga menningarlíf Evrópu sem 
enn var í sárum eftir heimsstyrjöld-
ina. Hefð er fyrir því að listamenn 
séu valdir gaumgæfilega inn á slíkar 
hátíðir og síðan boðið að taka þátt 
en það stoppaði ekki þessa átta 
hópa sem fundu sér hefðbundna 
eða óhefðbundna sýningarstaði 
á jaðri opinberu hátíðarinnar og 
sýndu sína list, óháð nokkurri list-
rænni vottun. Að ári bættust fleiri 
listhópar við og skoskur blaða-
maður notaði hugtakið „fringe“ 
um þennan vísi að hátíð sem var 
að myndast, orð sem getur bæði 
þýtt jaðar eða kögur og festist við 
hátíðina og gaf henni nafn sitt og 
eðli. 

Síðan þetta var hefur hátíðin 
stækkað á hverju ári og nú flykkjast 
listamenn og listunnendur í 
milljónavís til Edinborgar í ágúst ár 
hvert til þess að sjá þúsundir lista-
manna stíga á hundruð sviða um 
alla borg, allt frá stórum nöfnum í 
skemmtanabransanum til óþekktra 
listamanna sem eru að stíga sín 
fyrstu skref, með svo fjölbreyttar 
sýningar að allir geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. Meðal listforma 
má nefna leikhús, uppistand, 
spuna, hreyfileikhús, sirkus, kabar-
ett, söngleiki, óperu, ljóð, barna-
sýningar og fleira og fleira.

Óhefðbundin listform
Þannig má segja að Edinborg sé 
undirlögð af list í ágústmánuði. Á 
hverju götuhorni er listamaður að 
störfum við að syngja, spila, fremja 
sirkuslistir, segja brandara og hvað 
sem í hug kemur til að ná athygli 
áhorfenda og fá þá til að koma á 
sýningu. Og samkeppnin er hörð. 
Á dagskrá hátíðarinnar þetta árið 
voru 4.054 sýningar skráðar á allt 
að fjögur hundruð sýningarstöðum 
og yfir tvær milljónir miða höfðu 
verið seldar þegar þetta er skrifað. 
Þá eru ótaldir hinir fjölmörgu 
viðburðir sem eru ókeypis en þar 
safna listamennirnir framlögum í 
lok sýningar. Á Fringe-hátíðinni má 
finna sýningar af öllum stærðum 
og gerðum, allt frá eins manns 
uppistandi í kústaskáp upp í litríkar 
sirkussýningar með þúsundum 
áhorfenda í hvert sinn. Það eru 
þó helst þau listform sem kenna 
má við jaðarlist sem bera hátíðina 
uppi. Þannig er mikið um uppi-
stand, sýningar sem leika á ýmsum 
mörkum, kynuslasýningar, kabarett 
og stórar, íburðarmiklar spunasýn-
ingar fylla þúsund manna sali á degi 
hverjum. Þá á pólitíska leikhúsið 
vísan stað á Edinborgarhátíðinni en 
sem dæmi má nefna að Pussy Riot 
voru með sýningu í ár.

Hver sem er má mæta
Eitt af leiðarljósum hátíðarinnar 
sem á sér rætur í upphafi hennar, er 

Opin öllum listamönnum 
sem hafa eitthvað að segja
Stærstu listahátíð í heimi, Edinburgh Fringe Festival, lýkur nú um helgina. Hátíðin stendur yfir 
ágústmánuð ár hvert og er kjörið tækifæri til að kynnast borginni á nýjan hátt, borða góðan mat 
og kynnast öllu því ferskasta og skemmtilegasta sem er að gerast í listalífi heimsins. 

Fringe-hátíðin 
setur sannar-
lega svip sinn á 
Edinborg í ágúst. 
Hér má sjá lista-
menn kynna 
sýninguna sína 
fyrir væntan-
legum gestum. 
MYNDIR/NORDIC-
PHOTOS/GETTY

að ekki er valið inn á hana heldur 
má hver sem er mæta og taka þátt 
svo framarlega sem viðkomandi 
hefur eitthvað að segja og finnur 
sér stað sem vill hýsa sýninguna. 
Það gefur því auga leið að sýningar-
rýmin eru margbreytileg, allt frá 
áðurnefndum kústaskáp yfir í 
neðanjarðarbyrgi, dæmigerðan 
enskan pöbb, skreytt háskólafor-
dyri og íþróttahallir og gefa færi á 
að skoða þessa fallegu söguborg 
út frá óvenjulegu sjónarhorni. 
Sýningarnar eru einnig af þessum 
sökum afar misgóðar og ekki 
óalgengt að fólk taki tal saman á 
veitingahúsum eða torgum og falist 
eftir meðmælum með sýningum. 

Þá eru sýnendur einnig duglegir við 
að auglýsa sig eins og áður sagði og 
fjöldi háskólanema vinnur fyrir sér 
með því að dreifa auglýsingum til 
vegfarenda til að reyna að sannfæra 
þá um að sjá tilteknar sýningar og 
er mikil kúnst að læra að þiggja eða 
afþakka slík dreifildi.

Litríkt mannlíf
Mannlífið á meðan á hátíðinni 
stendur er einstaklega lifandi og 
litríkt, á torgum og götuhornum 
er búið að koma fyrir borðum og 
bekkjum og matarvagnar með 
öllu sem hugurinn girnist eru allt-
af innan seilingar þar sem hægt 
er að nærast og safna orku milli 

sýninga eða bara fylgjast með 
fólki gera sér glaðan dag. Einnig 
má oft sjá listamennina slaka á 
eftir sýningar eða hraða sér á milli 
sýningarstaða, þar sem margir eru 
hluti af blönduðum sýningum og 
koma þá jafnvel fram á þremur 
stöðum sama dag. Hátíðina sækja 
milljónir gesta ár hvert sem nota 
nýjustu tækni til að skipuleggja sig 
og ná sumir allt að tíu sýningum 
á dag. Edinborgarbúar skiptast 
í tvær fylkingar hvað varðar 
hátíðina; sumir flýja borgina og 
leigja heimili sín hátíðargestum 
eða listamönnum en aðrir drekka 
stemminguna í sig og finnst 
hátíðin hápunktur ársins.  

Stökkpallur til stærri afreka
Íslendingar hafa gegnum tíðina 
átt fulltrúa á hátíðinni. Meðal 
þeirra sem tóku þátt í ár eru grín-
listakonurnar Snjólaug Lúðvíks-
dóttir og Bylgja Babýlons sem 
fóru á kostum með uppistandið 
Something Icelandic sem þær 
sýndu átta sinnum fyrir fullu húsi 
og kabarettlistakonan Margrét 
Erla Maack sem tryllti lýðinn á alls 
18 kabarettsýningum á fimmtán 
dögum með fjórum mismunandi 
hópum. Meðal annarra viðburða 
sem stóðu upp úr á hátíðinni í ár 
hjá þessum hátíðargesti má nefna 
hinn magnaða listamann Le Gateau 
Chocolat, lögfræðing af nígerískum 
uppruna sem segir sögur og syngur 
þannig að enginn er ósnortinn og 
magnaða sýningu áströlsku krafta-
kvennanna The Hot Brown Honeys 
sem breyta heimssýn áhorfenda á 
tæpri klukkustund. 

Edinburgh Fringe hátíðin hefur 
reynst mörgum listamönnum 
stökkpallur til stærri afreka. Þann-
ig má segja að alþjóðlegur ferill Ara 
Eldjárn hafi hafist þar í fyrra en 
einnig hafa stór nöfn í bransanum 
hlotið sína eldskírn á hátíðinni, 
eins og til dæmis Íslandsvinurinn 
John Cleese sem sýndi fyrir „mjög 
skömmustulegan tveggja manna 
áhorfendahóp“ á fyrstu hátíðinni 
sem hann fór á árið 1963.

Eins og áður sagði lýkur hátíðinni 
um helgina en undirbúningur fyrir 
næsta ár er kominn vel á veg. Þeir 
sem hafa hug á að sækja hana á 
næsta ári ættu að byrja að skipu-
leggja sig því verð á gistingu og 
ferðum fer hækkandi þegar líður 
að hátíð. Að því listafólki ógleymdu 
sem langar að prófa að taka þátt í 
þessari stærstu listahátíð heims. Á 
heimasíðunni edfringe.com má fá 
allar upplýsingar og kaupa miða og 
þar má líka finna ráðleggingar um 
hvernig best sé að haga sér til að 
njóta hátíðarinnar sem best. 
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