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Kynning á tónlistarhátíðinni Secret Solstice 15.-18. júní 2017

Hátíðin festir sig í sessi
Gryfjan
verður á
solstice !
www.
gryfjan.is

Secret Solstice tónlistarhátíðin verður haldin hátíðleg
í fjórða sinn dagana 15.-18. júní 2017 í Laugardalnum í
Reykjavík. Fram kemur fjöldi innlendra og erlendra tónlistarmanna á heimsmælikvarða. Þar má nefna Foo Fighters,
The Prodigy, Rick Ross, Big Sean, Chaka Khan, Richard
Ashcroft, Högna, Fox Train Safari og Helga Björnsson.
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Fox Train Safari var stofnuð árið 2008 en gaf út sína fyrstu plötu í fyrra. Sveitin kemur fram næsta fimmtudag á Secret Solstice.

Kveikt á

Morgundagurinn
verður betri með

After Party

hrærivélinni

Náttúruleg lausn við timburmönnum

Fox Train Safari
spilar á opnunarhátíð Secret
Solstice næsta
fimmtudag. Sveitin spilar bragðgóðan bræðing úr
ólíkum tónlistarstefnum og lofa
meðlimir miklu
fjöri.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

M
Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract,
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.
Virkar vel gegn þynnku
2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn
Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www.icecare.is
Útgefandi: 365 miðlar

Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson

eðal þeirra hljómsveita
sem koma fram á Secret
Solstice í ár er Fox Train
Safari. Sveitin var stofnuð árið 2008
og hefur tekið nokkrum breytingum undanfarinn áratug. Kristján
Hafsteinsson bassaleikari er einn
stofnenda hljómsveitarinnar og
segir hann ekki auðvelt að setja
merkimiða á þá tónlist sem hún
spilar. „Það sem skiptir okkur máli
er að tónlistin sem við spilum kalli
fram einhverjar tilfinningar, hverjar
sem þær eru. Einn erlendur félagi
okkar sagði að við spiluðum soultónlist en það væri klárlega íslensk
soul-tónlist. Við erum ekki mikið
fyrir að setja einhverja merkimiða

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

á okkur en við tökum þetta allt;
soul, R&B, blús, hiphop, djass, popp
og annað úr ólíkum áttum. Setjum
þetta í Kenwood hrærivélina og
setjum í gang. Það sem kemur út er
svo nokkuð bragðgott.“

Tóku sér tíma

Auk Kristjáns voru þau Sverrir Þór
Sævarsson trommuleikar og Díana
Lind Monzon söngkona sem stofnuðu sveitina. Fyrstu árin voru ýmsir
hljóðfæraleikarar með í för en árið
2013 tók bandið breytingum og
var ákveðið að hafa fastara form
á henni og meiri fókus. „Þá kom
Unnur K. Karlsdóttir söngkona
inn, Rafn Emilsson gítarleikari, sem
hafði reyndar spilað með okkur
aðeins áður, Jóhann Guðmundsson
gítarleikari, Kolbeinn Tumi hljómborðsleikari, Eiríkur Rafn trompetleikari og Snæbjörn Gauti sem
spilar á saxafón. Bæði Eiríkur og
Snæbjörn hafa verið erlendis í námi
og því tóku þeir Helgi R. Hreiðarsson saxafónleikari og Jóhannes Þorleiksson trompetleikari þeirra sæti.
Þeir eru síðan í öðrum verkefnum
um þessar mundir en við vorum
svo heppin að fá þau Elvar Braga
Kristjónsson trompetleikara og
Sólveigu Morávek saxafónleikara til
liðs við okkur.“
Fyrsta plata sveitarinnar ber
nafnið 1 og kom stafræna útgáfan
út í desember á síðasta ári. Diskurinn kemur til landsins eftir um sex
vikur segir Kristján. „Við tókum
okkur góðan tíma til að taka upp
plötuna. Bæði tókum við upp mikið
af efni og spiluðum líka frekar
mikið á þessum tíma, t.d. komum
við fram á djasshátíð í Kaupmannahöfn. Á þessum tíma vorum við að

Það sem skiptir
okkur máli er að
tónlistin sem við spilum
kalli fram einhverjar
tilfinningar, hverjar sem
þær eru.
Kristján Hafsteinsson

leika á um 50 tónleikum á ári en svo
kom að því að við ákváðum að taka
okkur góða tónleikapásu til þess að
klára plötuna. Núna erum við hins
vegar komin á fullt aftur og byrjuð
að spila aftur opinberlega.“

Ástríðufullt verk

Kristján segir plötuna vera mjög
ástríðufullt verk. „Við erum rosalega heppin hvað það eru margir
frábærir vinir sem hjálpuðu okkur
að gera hana að veruleika auk þess
sem við fengum líka mikla þolinmæði frá fjölskyldum okkar sem
var líka lykilatriði.“
Þessa dagana eru þau að klára
að skipuleggja tónleika sumarsins
og verða mörg tækifæri til að sjá
sveitina í sumar. „Næsta stóra tónlistarhátíð er The xx Night + Day
sem verður haldin við Skógafoss.
Svo erum við að pússa nýtt efni
og leggja drög að smá ferð út fyrir
landsteinana.“
Þegar Kristján er spurður hvað
sveitin ætli að bjóða gestum Secret
Solstice hátíðarinnar upp á er
svarið einfalt. „Við ætlum að kveikja
á Kenwood hrærivélinni og setja
allt á fullt!“
Veffang: Visir.is

GERÐU FRÁBÆRT SUMAR ENN BETRA!

10 safaríkar kjúklingalundir,
lítil heit sósa og lítil heit BBQ-sósa
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Kunnugleg andlit
Tvö af stærstu nöfnum hátíðarinnar í ár, Foo Fighters og The
Prodigy hafa áður spilað hér á
landi við góðar undirtektir.
The Prodigy mætti fyrst til
landsins árið 1994 þegar stór
og mikil danshátíð var haldin
í Kaplakrika í Hafnarfirði. Þar
var sveitin að fylgja eftir útgáfu
annarrar plötu sinnar, Music for
the Jilted Generation, sem skaut
henni rækilega upp á stjörnuhimininn. Ári síðar komu þeir
fram á Uxa, alþjóðlegri tónlistarhátíð sem haldin var á Kirkjubæjarklaustri um verslunarmannahelgina. Ári síðar spiluðu
þeir fyrir fullri Laugardalshöll
og aftur tveimur árum síðar, árið
1998. Árið 2004 voru þeir á tónleikaferð um heiminn til að fylgja
Always Outnumbered, Never
Outgunned og spiluðu í Laugardalshöll sama ár. Tónleikarnir

næstu helgi verða því þeir sjöttu
sem þeir halda hér á landi og má
búast við frábærri stemningu
enda eitt besta tónleikaband
samtímans. Síðasta plata þeirra,
The Day Is My Enemy, kom út
árið 2015 og fékk mjög góðar
viðtökur.
Foo Fighters hefur tvisvar
sinnum áður haldið tónleika hér
á landi. Þeir mættu fyrst hingað
árið 2003, ári eftir útgáfu fjórðu
plötu sinnar en á þeim tíma var
sveitin ein vinsælasta rokksveit
heims. Tveimur árum síðar mætti
hún aftur til landsins og þá með
rokkurum í Queens of the Stone
Age. Saman héldu þær eftirminnilega tónleika í Egilshöll
sem var hluti af Reykjavík Rock
tónlistarhátíðinni. Sveitin sendi
frá sér nýtt lag fyrir stuttu og ný
plata kemur væntanlega út síðar
á árinu eða því næsta.

Högni vinnur nú að sólóferli sínum. Hann segir jafn erfitt og það er auðvelt fyrir sig að semja tónlist. MYND/STEFÁN

Foo Fighters hefur tvisvar sinnum
áður haldið tónleika hér á landi.

The Prodigy mætti fyrst til landsins
árið 1994.

Dans, gleði, tregi
og tilfinningar
Högni Egilsson er magnaður á sviði, með sólgyllt fax, sérstæða rödd og heillandi tónsmíðar, en líka óhefta sviðsframkomu. Hann mun trylla lýðinn á föstudagskvöld.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

É
CONVERSE Á SECRET SOLSTICE

g ætla flytja tónlist til að dilla
sér og dansa við; glænýjar
lagasmíðar sem ég hef verið
að semja í undirbúningi á sólóferli mínum, sem og áður óútgefin
lög sem hafa verið í farteskinu um
tíma,“ segir Högni sem nýtur fulltingis strengjasveitar á sviðinu.
Hann segir nýju tónsmíðarnar
samofnar áhrifum frá flestu því sem
hann hefur fengist við um dagana
sem tónlistarmaður.
„Sumt er úr klassíska hljóðheiminum sem ég er vanur að vinna í,
strengir og kórar, og annað undir
áhrifum frá því þegar ég vann plötur
með Gus Gus.“
Högni er fullur tilhlökkunar yfir
því að koma fram fyrir gesti Secret
Solstice.
„Stemningin á Secret Solstice einkennist af gleði yfir því að geta leyft
sér að njóta lífs og lista með vinum
og náunganum. Því fylgir sönn
hamingja að upplifa frelsi til að
njóta góðrar tónlistar, mega dansa
óheft og sleppa tökum af hversdagslífinu. Allt þetta liggur í loftinu.“

Sumarsólstöður
eru yndislegur
árstími og ég kann vel við
að sólin skíni dag og nótt.

Aðspurður segir Högni í engu
öðruvísi að koma fram á tónlistarhátíð eins og Secret Solstice en á
öðrum vettvangi.
„Upplifunin fer alveg eftir
fílingnum sem maður er sjálfur í.
Tónlistarhátíð sem þessi er hins
vegar frábær vettvangur til að
sleppa fram af sér beislinu og halda
á vit ævintýranna.“
Hann segir hátíðina vera fyrir fólk
sem njóti góðrar tónlistar og hefur
gaman af því að vera undir berum
himni.
„Secret Solstice er frábær viðbót
við borgarlíf og menningu Reykjavíkur og fagnar fjölbreytileikanum.
Hátíðin er alls ekki bundin við aldur
en við sjáum til hverjir koma og
hverjum mun lítast vel á. Mín tónlist er fyrir alla sem njóta góðra melódía og góðs fílings; dans og gleði en
líka tregi og tilfinningar.“

Af erlendum listamönnum
hlakkar Högni einna mest til að
sjá Kerri Chandler og Anderson,
Paak and the Free Nationals, og
hann ætlar ekki að missa af hinum
íslenska Auði og Casanova.
„Sumarsólstöður eru yndislegur
árstími og ég kann vel við að sólin
skíni dag og nótt. Sólin er stjarnan
okkar og gott fyrir okkur að sjá hana
sem mest.“
Sumarið hjá Högna byrjar með
stæl því hann er nú staddur á tónleikaferðalagi með hljómsveitinni
Hjaltalín í Rússlandi.
„Þangað förum við tvær ferðir
í sumar en þess á milli ætla ég að
njóta sumarsins og þess að vera til.
Ég ætla að slappa vel af því fram
undan eru annasamir tímar við
útgáfu sólóplötu minnar sem kemur
út í haust. Þegar ég sest við píanóið
er ég alltaf eins og hvítt blað með
konstant ritstíflu en á endanum er
ég leiddur til þess sem kemur til mín
og verð að hlusta vel og vandlega.
Það er því jafn erfitt og það er auðvelt fyrir mig að semja tónlist.“
Högni stígur á svið klukkan 18,
föstudaginn 16. júní.

Bananasúkkulaði með lakkrís og bananafyllingu,
er það ekki svolítið bananað?

THURSDAY 15TH

SECRET S0LSTICE 2017
15-18 JUNE

REYKJAVÍK

HEL

VALHÖLL
22:30
21:10

CHAKA KHAN [US]
POLAR BEAT CAMP PRESENTS
Jack Magnet, Dísa, Ari Bragi and Stuðmenn

20:10

Fox Train Safari [IS]

00:00

19:00

SSSÓL [IS]

22:30

18:15

Þórunn Antonía [IS]
JoaqoPelli [US]

20:00

17:30

21:00

Kerri Chandler [US]
Seth Troxler [US]
The Black Madonna [US]
Tania Vulcano [ES]

FRIDAY 16TH
ASKUR

22:00

Klose one [IS]

21:00

Special Guest
Jimmy Maheras [US]

19:00

Harrimannn [UK]

17:30

Frímann b2b CasaNova [IS]

16:30

BenSól [IS]
Rix b2b Krbear [IS]

15:00
14:00

Xiphi [UK]

13:00

French Toast [UK]
Kimou [NL]

12:00

Pharoahe-Monch + DJ RD [US/UK]

20:15

22:00

Shades of Reykjavík [IS]

21:10

BIRNIR [IS]

21:20

20:15

Left Brain [US]
Lord Pusswhip [IS]
Tiny [IS]
Marteinn [IS]
SXSXSX [IS]

20:00

Roots Manuva [UK]
Ata Kak [GH]

18:50

Glacier Maﬁa [IS]

18:00

17:45

Dave [UK]

17:00

16:30

GKR [IS]

16:00

15:45

Black Pox [IS]

15:00

15:00

Seint [IS]

STAGE
DJ

Danni Deluxe [IS]

18:30
17:30
16:30

14:30

Skrattar [IS]
Gervisykur [IS]

13:45

Holy Hrafn [IS]

15:30

HEL

VALHÖLL
22:00

22:30

19:30

20:00

GIMLI

FENRIR

19:05

FOO FIGHTERS [US]
Richard Ashcroft [UK]
Agent Fresco [IS]
Högni [IS]
Vintage Caravan [IS]
Samantha Gibb & Co [US]
Hórmónar [IS]

00:00

Dusky [UK]
Lane 8 [US]

22:30

Yotto [FI]

21:00

Cubicolor [NL]

01:00

SATURDAY 17TH
ASKUR
21:00
18:00
17:10
15:30
14:30
13:30
12:00

ARTWORK [UK]
WINDSMOKE

(US/UK)

Rob Shields [UK]
Kinda Super Disco [US]
Andartak [IS]
Dj Snorri Ástráðs [IS]
BORG [IS]

FENRIR

GIMLI

22:45

Valby Bræður [IS]

22:45

20:30

JAM BAXTER + DJ SAMMY B-SIDE [UK]

21:50

19:40

OCEAN WISDOM [UK]

20:45

18:50

Arkir [IS]

19:40

18:00

Tay Grin [MW]

ARON CAN [IS]
YOUNGR [UK]
NOVELIST [UK]

22:00

THE PRODIGY [UK]

20:30

FOREIGN BEGGARS [UK]

19:20

Unknown Mortal Orchestra [US/NZ]

18:10

XXX Rottweiler [IS]

02:30

18:45

Princess Nokia [US]
Sturla Atlas [IS]

17:00

00:45

EXOS [IS]
KIASMOS [IS]

23:00

Nitin b2b droog [CA/US]

21:30

Thugfucker [US]

20:00

Krysko & Greg Lord [UK]

17:00

KSF [IS]

17:45

Úlfur Úlfur [IS]

16:00

Rhye [US]
Hildur [IS]

16:20

16:45

Alexander Jarl [IS]

15:00

Soffía Björg [IS]

15:40

Landaboi$ [IS]
Alvia Islandia [IS]

15:50

Cyber [IS]

15:00

Since When

15:00

Kilo [IS]

14:00

Mæliginn [IS]

[US]

14:20

Ká-Aká [IS]

13:40

Kristmundur Axel [IS]

13:00

Smjörvi X Hrannar [IS]

HEL

VALHÖLL

SUNDAY 18TH
FENRIR

ASKUR
22:00
20:20
20:30
19:00

SOUL CLAP VS WOLF+LAMB [US]

THUGFUCKER [US]

18:00

The Fitness [CA]

16:30
15:00

Nick Monaco [US]
Ahmed [US]

13:30

Cici Cavanagh [IE]

12:40

Mogesen [IS]

12:00

M E G E N [IS]

MAXXI SOUNDSYSTEM[US]
LIVIA [FR]

GIMLI

HEL

VALHÖLL

22:10

CYMANDE [UK]

22:30

21:00

DAÐI FREYR [IS]

21:10

Rick Ross [US]
Big Sean [US]

19:30

Amabadama [IS]

20:00

Tappi Tíkarrass [IS]

19:50

Anderson .Paak & The Free Nationals [US]

18:30

Vaginaboys [IS]

19:00

Kiriyama Family [IS]

18:30

Young M.A [US]

00:00

17:45

Auður [IS]

18:00

17:30

Gísli Pálmi [IS]

22:30

DUBFIRE [US]
JOHN ACQUAVIVA [CA]

17:00

Teitur Magnússon [IS]

17:00

ÁSA [IS]
Ragnheiður Gröndal [IS]

16:35

Emmsjé Gauti [IS]

21:00

SHADED [US]

16:10

Fræbblarnir [IS]

16:00

Védís Hervör [IS]

15:45

Herra Hnetusmjör [IS]

15:20

Bootlegs [IS]

15:00

VAR [IS]

15:00

Dillalude [IS]

14:30

Paunkholm [IS]

14:00

AFK [IS]

13:40

Captain Syrup [IS]

12:50

Beggi Smári [IS]

Secretsolstice.is

#secretsolstice
DATES AND TIMES ARE SUBJECT TO CHANGE
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Barnahátíðin Kátt á Solstice

Sérstök dagskrá verður fyrir börn gesta á tónlistarhátíðinni Secret Solstice um helgina. Meðal
annars verður boðið upp á barnadiskó, barnajóga og beatbox. Frítt er fyrir börn tíu ára og yngri.

Við vildum að börn
gætu tekið virkan
þátt í stað þess að sitja
bara og horfa á atriði.

Sólveig
Gísladóttir

solveig@365.is

B

arnadagskráin er þróuð í
samstarfi við okkur sem sáum
um hátíðina Kátt á Klambra í
fyrra,“ segir Jóna Elísabet Ottesen
en hátíðin á Klambratúni síðastliðið sumar mæltist mjög vel fyrir.
„Þar vorum við með skemmtilega
barnahátíð með tónlistardagskrá,
listasmiðjum, barnanuddi, barnajóga og barnamarkaði en hátíðin
var sniðin að þörfum barna þriggja
til tólf ára,“ lýsir Jóna.
Raunar segir hún hugmyndina
að Kátt á Klambra hafa vaknað
fyrst á Secret Solstice árið 2015. „Á
sunnudeginum voru reggíhljómsveitir og hiphop hljómsveitir að
spila, veðrið var yndislegt og fullt
af fólki mætt með börn í barnavögnum og litlum krökkum upp
í tíu ára, en það er ókeypis fyrir
krakka upp að tíu ára á hátíðina.
Þarna myndaðist skemmtileg
fjölskyldustemning,“ segir Jóna
og telur börn eiga fullt erindi á
hátíðina yfir daginn. „Fólk er yfirleitt rólegt yfir daginn en fjörið
hefst síðar um kvöldið.“
Jóna segir marga telja að nóg
sé að skella upp hoppikastala og

Hildur Soffía Vignisdóttir, Valdís Helga Þorgeirsdóttir og Jóna Elísabet Ottesen skipuleggja Kátt á Solstice. MYND/EYÞÓR

Gleðin ríkir hjá yngstu kynslóðinni.

draga fram candyfloss-vél til að
hafa ofan af fyrir krökkum.„Það er
hins vegar hægt að gera svo margt
annað skemmtilegt sem þarf ekki
að kosta neitt meira.“
Jóna og félagar hennar í hátíðarnefndinni nýttu sér reynslu sína af
Kátt á Klambra í fyrra til að setja
saman skemmtilega dagskrá fyrir
Kátt á Solstice. „Við vildum að
börn gætu tekið virkan þátt í stað
þess að sitja bara og horfa á atriði.
Þannig kom upp hugmyndin að
bílskúrsbandinu þar sem þau
geta komið, búið til hristur og
trommur og prófað ýmis skrítin
hljóðfæri. Vonandi endar þetta svo
sem tónleikar á okkar einkasviði,“
segir Jóna en barnadagskráin
verður haldin á afmörkuðu svæði
á hátíðarsvæði Secret Solstice í
Laugardalnum. Sérstakar reglur
ríkja þar. Til dæmis eru áfengi og
sígarettur bannaðar.
„Við töluðum líka við Stelpur
rokka sem hafa verið með rokksumarbúðir fyrir stelpur og fengum
eina hljómsveit þaðan til að spila.
Á laugardeginum er síðan 17. júní
og meiningin er að búa til þjóðhátíðarstemningu.“
Hátíðin öll leggst mjög vel í
Jónu. „Svæðið er alltaf að breytast
og í ár er hún í þeim hluta Laugardalsins sem er mjög gróinn og
fallegur. Þá er alltaf verið að bæta
bæði aðstöðu og matarframboð,“
segir Jóna sem sjálf verður gestur
á hátíðinni. „Dóttir mín kom með
mér fyrsta árið og er nú að verða
fjögurra ára. Hún hefur því verið
með mér öll árin. Það er fullt af
fólki í kringum mig sem ætlar
að nýta tækifærið og koma með
börnin yfir daginn og fá svo pössun
fyrir þau um kvöldið.

Kátt á Solstice

Tíu ára og yngri fá frítt inn á hátíðina.
FÖSTUDAGUR
13.00 Opnun
14.00 Barnadiskó
15.00 Beatbox
16.00 Bílskúrsbandið
17.00 Leynigestur

LAUGARDAGUR
13.00 Barnajóga
14.00 Leynigestur
15.00 Bílskúrsbandið
15.00 Beatbox
16.00 Stelpur rokka
17.00 Barnadiskó

SUNNUDAGUR
13.00 Barnajóga
14.00 Listasmiðja
15.00 Beatbox
16.00 Brettakennsla
17.00 Barnadiskó

Opið alla daga
11:00 - 01:00
Hátíðin Kátt á Klambra tókst mjög vel í fyrra en Kátt á Solstice byggir á sömu
hugmyndafræði.

PROUD SPONSOR OF LIVE MUSIC
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Fjórða besta pitsa í heimi –
12 km frá Laugardalnum

Shake & Pizza þegar orðinn næststærsti pitsustaður landsins. Þar fást
frumlegar pitsur og hristingur sem er vel þess virði að renna eftir.

Þ

unum þegar það ákveður að elda
heima,“ segir Sigmar.

egar nýir eigendur tóku við
Keiluhöllinni í Egilshöll var
eitt af fyrstu verkefnum þeirra
að breyta veitingastaðnum sem
þar hafði verið starfræktur. Eftir
nokkurra mánaða tilraunaeldhús
og prufukeyrslur var Shake & Pizza
stofnaður haustið 2015.

Shake-arnir eru senuþjófar

Sérhönnuð ostablanda og
sykurlaust pitsudeig

Markmiðið með staðnum var
að bjóða upp á hágæða pitsur úr
hágæða hráefni og með nýjum
áherslum. Mikið var lagt í undirbúning á staðnum og var markmið
að ögra öllum viðmiðum þegar
kom að pitsu. Allt skyldi þróað frá
grunni.
„Við þróuðum til dæmis sérstaka
ostablöndu úr fjórum mismunandi
ostum til að ná fram rétta ostabragðinu og réttri áferð,“ segir Sigmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri Shake & Pizza. „Útkoman
var ostablanda Shake & Pizza sem
samanstendur af cheddar, gouda,
mozzarella og maribo. Eins var
sett saman algjörlega ný pitsusósa
með parmesanosti og sérstaklega
samsettri kryddblöndu sem gerir
sósuna svo góða að hún er notuð
sem ídýfa með öðrum forréttum,“
upplýsir Sigmar.
Hann segir pitsudeigið einnig hafa verið prófað í þaula. „Það
er án viðbætts sykurs, en flestallir
pitsustaðir eru með sykur í deiginu.
Sykurleysið gerir deigið léttara í
maga og áferðina almennt ferskari.“

Í mars 2016 fóru Vilhelm Einarsson og Sigmar Vilhjálmsson með beikonsultuna í stærstu pitsukeppni í heimi og
hrepptu fjórða sæti.

Öðruvísi pitsur

Strax í upphafi var ákveðið að setja
saman öðruvísi pitsur í bland við
klassískar og allar skyldu þær vera
12” að stærð. „Það að hafa allar
pitsur 12” er stór þáttur í gæðum
staðarins, því að aðrar stærðir eru
hreinlega ekki eins góðar. Í 12”
stærðinni er hlutfall áleggs, deigs
og sneiðar rétt. Enda var og er 12”
stærðin hin eina sanna pitsustærð,“
segir Sigmar
„BBQ kjúklingapitsa, Hotwingspitsa með gráðaostasósu til hliðar,
Pulled pork BBQ-pitsa, Sesarsalatpitsa og pitsa með mozzarella-ostastöngum og nachos-ostasósu eru
dæmi um pitsur sem eru ekki á
hverju strái. Las vegan-pitsan er ný
á matseðli en hún er 100 prósent
vegan, með tómatpúrrusósu, vegan
osti, sætum kartöflum, rauðlauk,
sveppum , ananas og jalapeño. Hún
hefur verið gríðarlega vinsæl frá
því að hún kom á matseðil og við
finnum fyrir miklu þakklæti meðal
vegan fólks á Íslandi,“ segir Sigmar.

Beikonsultupitsan er vinsælust

Beikonsultupitsan er furðulegasta
og vinsælasta pitsan hjá Shake
& Pizza. „Í stað pitsusósu er sett
beikonsulta sem gefur pitsunni
sætubragð og sem er ansi nýstárlegt þegar kemur að pitsum. Ofan á
beikonsultuna er síðan sett dálítið
af jalapeño, sem er mótvægi við
sætuna enda sterkur pipar. Þetta
jafnvægi á milli sætu og sterkju
er meginkjarninn í þessari pitsu.
Síðan er pepperóní og kjúklingur
á pitsunni sem gefur henni salt og
fyllingu. Osturinn fer síðan yfir
hráefnið og pitsan er bökuð. Eftir
að hún kemur úr ofninum er ferskt

Á shake-matseðlinum eru yfir 22
tegundir af mismunandi hristingi.

Allar pitsurnar eru 12”. Það er hin eina rétta pitsustærð að sögn Sigmars.

nachos, sem er steikt á staðnum
daglega, brytjað yfir pitsuna, og
loks er hvít topping-sósa Shake &
Pizza sett yfir til að ramma þetta
allt saman inn,“ útskýrir Sigmar.

Í stað pitsusósu er
sett beikonsulta
sem gefur pitsunni sætubragð og sem er ansi
nýstárlegt þegar kemur
að pitsum.

Beikonsultan til Las Vegas

Í mars 2016 fóru Vilhelm Einarsson og Sigmar Vilhjálmsson með
beikonsultuna í stærstu pitsukeppni í heimi, International Pizza
Expo. Beikonsultupitsan fékk
þátttökurétt í flokknum „International Non-Traditional pitsas“
sem er eftirsóttasti flokkurinn, en
eins og nafnið ber með sér er þetta
flokkurinn þar sem þátttakendur
keppa um nýjungar og nýsköpun í
pitsugerð. Af þeim 50 pitsum sem
tóku þátt í úrslitum hafnaði beikonsultupitsan í 4. sæti. Aðeins munaði
0,02 stigum á að pitsan hefði hreppt
3. sætið, en það hreppti pitsastaður
frá Gvatemala.
Sigmar segir árangurinn merkilegan því í keppninni eru margir af
bestu pitsustöðum heims samankomnir. Aldrei í sögu keppninnar
hefur beikonsulta verið notuð á

pitsu og aldrei áður hafa Íslendingar tekið þátt. Það vakti því að sögn
Sigmars ansi mikla athygli að Ísland
skyldi eiga fulltrúa og hvað þá ná
jafngóðum árangri og raunin varð.
„Villi stóð sig fáránlega vel í þessari
keppni, enda er pressan mikil og
þér er skammtaður ákveðinn tími
til að skila af þér fullskapaðri vöru.
Hann er með stáltaugar drengurinn
og stóð sig ótrúlega vel.“

Shake & Pizza í Krónunni

Vinsældir Shake & Pizza hafa verið
gríðarlegar frá því að beikonsultan
sló í gegn í Las Vegas. „Beikonsultupitsan er langvinsælasta pitsa

staðarins og voru fyrirspurnir
um hvar hægt væri að nálgast
beikonsultu frá viðskiptavinum
kveikjan að því að við ákváðum að
hefja framleiðslu á sultunni til sölu í
verslunum,“ upplýsir Sigmar.
Hann segir forsvarmenn
Krónunnar hafa sýnt því áhuga að
selja vörur Shake & Pizza í sínum
verslunum enda alltaf vinsælt hjá
fjölskyldum að búa til sínar eigin
pitsur heima. „Eftir að Krónan sá
hvaða metnað Shake & Pizza setti
í pitsusósuna, ostablönduna og
pitsudeigið var ákveðið að hefja
sölu á allri vörulínunni, ekki bara
beikonsultunni, enda er sérstaða
sósunnar, ostablöndunnar og
deigsins slík að Króna taldi þetta
góðan valkost við annað sem er í
boði.“
Sigmar segist ekki hafa áhyggjur
af því að vörurnar í Krónunni veiti
Shake & Pizza staðnum samkeppni.
„Það er allt önnur ákvörðun að vilja
gera hlutina sjálfur eða fá þá gerða
fyrir sig. Við viljum geta boðið upp
á einn af þeim valkostum sem fólk
stendur frammi fyrir í Krónuversl-

Eins og nafn staðarins ber með sér
þá eru pitsur ekki það eina sem
staðurinn leggur áhuga á. „Shakematseðillinn er eins og pitsumatseðillinn ansi girnilegur og
nýstárlegur en á honum eru yfir 22
tegundir af mismunandi shake af
öllum gerðum,“ segir Sigmar.
„Það var markmið okkar frá
upphafi að gera hristingana okkar
að stórstjörnum á staðnum. Ef það
væri til alþjóðleg mjólkurhristingakeppni þá værum við búnir að skrá
okkur og þá væri 4. sætið ekki langt
undan.“
Líkt og með pitsurnar þá var
markmiðið að búa til algjörlega
nýtt viðmið í mjólkurhristingum.
Bragð, áferð og framsetning átti að
verða eins og aldrei fyrr. Hráefnið
er að sögn Sigmars allt fyrsta flokks
og hvergi er verið að stytta sér leið.
Shake eins og oreo-shake, kökudeigs-shake, kókosbollu-shake,
tyrkisk peber-shake, curly wurlyshake, prinspóló-shake, hockey
pulver-shake, kitkat-shake, toffee
crisp-shake eru dæmi um mjólkurhristinga sem eru settir saman úr
ekta hráefni og er ekkert sparað.
Ekta rjómaís frá Emmessís er notaður til verksins og ekta íslenskur
þeyttur rjómi er settur á toppinn.
„Þegar þú ætlar að fá þér shake
þá viltu bara fá ekta vöru og það
er enginn að fara að telja kaloríurnar. Þetta er bara eitthvað sem þú
ákveður að leyfa þér og þá viltu líka
njóta þess til fulls,“ segir Sigmar og
glottir.
Áfengur shake hefur líka slegið
í gegn hjá þeim sem hafa aldur til.
„Það er gaman að fá sér áfengan
eftirrétt í upphafi djammkvöldsins
eða daginn eftir gott djamm,“ segir
Sigmar. „Pinacolada-shake, white
russian-shake og mojito-shake eru
dæmi um bragðgóðan mjólkurhristing, en það er 20 ára aldurstakmark á þá og það er ekki hægt að
panta þá í take away, enda bannað
að selja áfengi út úr húsi. Aðrar
hristingstegundir er hins vegar
alger snilld að taka með í take away.
Þeir koma í góðum umbúðum og
haldast vel í um 30 mínútur.“

Fleiri staðir í vændum?

Sigmar segir vinsældir Shake &
Pizza miklar eins og tölurnar bera
með sér. „Samkvæmt mælingum er
Shake & Pizza orðinn næststærsti
pitsustaður landsins á eftir Domino's, þrátt fyrir að vera eingöngu
með einn stað í Egilshöll. Við erum
að vonum gríðarlega ánægð með
viðtökurnar og höfum í sjálfu sér
átt fullt í fangi með að halda utan
um staðinn. Það eru dagleg verkefni
sem þarf að takast á við til að halda
uppi gæðum í þjónustu. En vissulega finnum við fyrir miklum áhuga
viðskiptavina með að fá okkur nær
sér, en við erum að fá viðskiptavini úr Vogunum, Reykjanesbæ,
Hafnarfirði, Vesturbænum og víðar,
sem fara þetta langt til þess eins að
fá sér pitsu og shake hjá okkur. Ég
á allt eins von á því að svangir tónleikagestir Secret Solstice renni við.
Það er því aldrei að vita nema við
skoðum tækifæri á fleiri stöðum í
framtíðinni,“ segir Sigmar.
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Popup Kaffitár á Secret Solstice
Hátíðargestir Secret Solstice geta yljað sér á rjúkandi heitu kaffi og súkkulaði á popup-kaffihúsi Kaffitárs sem sett verður upp í Laugardalnum.

Þ

etta er þriðja árið í röð sem
við tökum þátt í Secret
solstice og verðum með
sérútbúinn kaffibíl á svæðinu ,“
segir Sólrún Björk Guðmundsdótti, markaðs- og rekstrarstjóri
Kaffitárs. Í bílnum er espressovél
og hægt að panta helstu drykki;
espresso, latte cappuccino og
mjólkurdrykki, einnig heitt
súkkulaði og uppáhelling.
„Við verðum einnig með bakpokavaktirnar eins og árin áður
en þá er sölufólk okkar á ferðinni
um hátíðarsvæðið með sérútbúna bakpoka með kaffi.
Vinsælustu drykkirnir
eru cappucino og
latte en heita
súkkulaðið sló
algerlega í gegn
í fyrra enda
gott að ylja sér
á kakóbolla
ef veðurvélin
virkar ekki.
Í fyrra voru
gestirnir á tjaldstæðinu sérstaklega ánægðir þegar
við mættum með
bakpokana á morgnana
akkúrat á réttum tíma fyrir
morgunkaffið,“ segir Sólrún.
Stemningin sé alltaf frábær á
hátíðinni.
„Það er æðisleg stemming í
kringum þetta og ótrúlega gaman
að vera með, allir í frábærum
fíling. Secret solstice er flott hátíð

sem hefur vaxið mjög ár frá ári.
Mér finnst sérstaklega skemmtilegt hvað hátíðagestir eru fjölbreyttur hópur og á öllum aldri.
Sú staðlaða ímynd sem fólk hefur
gjarnan af tónlistarhátíðum á alls
ekki við um Secret solstice. Þarna
eru fjölskyldur að hafa gaman
saman og allir í hátíðarskapi.
Hátíðin stendur yfir 17. júní og
ég gæti vel trúað að margir kíki
yfir í Laugardalinn. Skipulagið hjá
aðstandendum hátíðarinnar er
til fyrirmyndar og gaman að taka
þátt í undirbúningnum.
Við hjá Kaffitári
setjum upp popup
kaffihús um allan
bæ og oft eru
það fyrirtæki
sem fá okkur
þegar eitthvað
stendur til
eins og ráðstefnur eða
uppákomur.
Þá höfum við
notað ein. stakan kaffibar
sem HAF studio
hannaði fyrir okkur
í fyrra.

Frá býli í bolla

Sólrún segir einungis boðið upp á
fyrsta flokks hráefni hjá Kaffitár.
Baunirnar komi frá bændum sem
stunda sjálfbæra framleiðslu.
„Við kaupum 85 prósent af
öllum hrábaunum beint frá bónda

Herdís Eva og Elín Sif kaffibarþjónar á Kaffitári lofa ilmandi kaffi og kakói á Secret Solstice.

og án allra milliliða. Allt eru
þetta bændur sem við þekkjum
og höfum heimsótt flesta þeirra.
Þannig tryggjum við gæðin. Við
vitum einnig að þeir koma vel
fram við starfsfólk sitt og stunda
sjálfbæra ræktun,“ segir Sólrún.
Annars eru spennandi tímar fram

Syngur fyrir
Chaka Khan

undan hjá fyrirtækinu en Kaffitár
mun opna nýjan stað á næstunni.

Opnað í Perlunni

„Næstu vikur verða mjög spennandi hjá okkur en við munum
opna nýjan veitingastað og kaffihús á fimmtu hæð í Perlunni í lok

MYND/ ANTON BRINK

júní. Veitingastaðurinn mun heita
Út í bláinn og þar verður á boðstólum íslenskur matur með tvisti.
Á fjórðu hæðinni verðum við með
hraðþjónustu fyrir þá sem vilja
grípa sér kaffi og samloku. Það er
unnið í þessu alla daga núna og
mun Perlan gjörbreytast í sumar.“

Helgi Björns mun hita upp fyrir hina einu
sönnu soul- og poppdívu Chaka Khan á
Secret Solstice hátíðinni í Laugardalnum.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

Þ

etta verður í annað sinn sem
Helgi Björns kemur fram á
Secret Solstice. Hann mun
stíga á svið ásamt félögum sínum í
Síðan skein sól og skemmta áhorfendum áður en goðsögnin Chaka
Khan tekur við hljóðnemanum.
„Það verður nú ekki leiðinlegt að
hita upp fyrir sjálfa Chaka Khan.
Ég var um sautján eða átján ára
þegar ég byrjaði að hlusta á lögin
hennar og um tíma fór hún ekki
af fóninum hjá mér,“ segir Helgi
sem spilaði á Secret Solstice í fyrsta
sinn árið 2015.
„Þá hitaði ég upp fyrir sálarsöngvarann Charles Bradley og
einnig The Weilers, sem er gamla
bandið hans Bobs Marley, og flutti
efni af þá nýútkominni plötu, lög
á borð við Ég fer á Land Rover og
Kókos og engifer. Það var algjörlega ógleymanlegur dagur, æðis-

legt veður og frábær stemning og
stuð.“

Ótrúlega skemmtileg
upplifun

Helgi segir að sér finnist ótrúlega
skemmtileg upplifun að spila á
Secret Solstice. „Það er ákveðinn
sjarmi að vera á útihátíð en samt
inni í miðri borg. Laugardalurinn
er líka yndislegt svæði. Við í Síðan
skein sól verðum með brassband
með okkur og dagskráin hjá okkur
svipuð og á afmælistónleikunum
í Háskólabíói um daginn. Þetta
verður alvöru,“ segir Helgi.
Gestir Secret Solstice hafa
hingað til verið á öllum aldri og
miðast hátíðin við að svo verði
áfram. „Mér finnst lofsvert að
aðstandendur Secret Solstice reyni
að höfða til breiðs aldurshóps.
Það verður t.d. góð aðstaða fyrir
fjölskyldufólk svo foreldrar geta
tekið börnin sín með, ung sem
eldri, og það er séð um að þau hafi
það gaman. Mér finnst gott að
blanda saman öllum aldurshópum

Það er ákveðinn
sjarmi að vera á
útihátíð en samt inni í
miðri borg. Laugardalurinn er líka yndislegt
svæði.

og það gefur hátíðinni skemmtilegt yfirbragð. Allir geta skemmt
sér saman,“ segir Helgi sem ætlar
síðan að taka sér gott frí í sumar.
„Við í Síðan skein sól munum
koma fram á fleiri stórviðburðum
í sumar en um verslunarmannahelgina ætla ég að fara til Ísafjarðar
og vera á mýrarboltanum. Ég hef
aldrei gert það áður.“

„Það verður nú ekki leiðinlegt að hita upp fyrir sjálfa Chaka Khan,“ segir
Helgi. MYND/ANTON BRINK

