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ÓMISSANDI
Í VIKUNNI

GREY‘S ANATOMY
Miðvikudag kl. 21.05

THE BLACKLIST
Fimmtudag kl. 21.10 

LOGI Í BEINNI
Föstudag kl. 19.45

SPAUGSTOFAN
Laugardag kl. 19.35

ÁSTRÍÐUR
Sunnudag kl. 20.45

HOSTAGES
Mánudag kl. 20.55

MODERN FAMILY
Þriðjudag kl. 20.10

TOPPMYNDIR Á BÍÓRÁSINNI
Kl. 22.00 alla daga

Dark Shadows 
MIÐVIKUDAGUR

What to Expect 
When You are 
Expecting 
FÖSTUDAGUR

Contagion 
FIMMTUDAGUR

Wallander
LAUGARDAGUR

Sherlock 
Holmes: A Game 
of Shadows
SUNNUDAGUR

Pathology
ÞRIÐJUDAGUR

Tenderness
MÁNUDAGUR

KOLLA
Kl. 20.30 í kvöld

„Gestur minn í kvöld verður kona sem segir 
okkur frá sárri lífsreynslu sinni en hún var til 
margra ára í sambandi þar sem hún var beitt 
líkamlegu og andlegu ofbeldi,“ upplýsir sjón-
varpskonan Kolla um málefnið heimilisofbeldi 
sem hún tekur fyrir í þætti sínum í kvöld.

„Heimilisofbeldi er gjarnan mjög falið og oft 
átta nánustu aðstandendur sig ekki á því né ein-
staklingurinn sjálfur sem fyrir ofbeldinu 
verður. Þetta á sérstaklega við um andlegt ofbeldi 
en einnig annað heimilisofbeldi,“ útskýrir Kolla.

Í kvöld koma einnig í þáttinn þau Sigþrúður 
Guðmundsdóttir, fræðslu- og framkvæmda-
stýra Kvennaathvarfsins, og Ingólfur V. Gísla-
son, lektor í félagsfræði við Háskóla Íslands og 
verkefnastjóri Karla til ábyrgðar.

„Því miður er algengt að konur leiti sér ekki 
hjálpar fyrr en einhver utanaðkomandi skiptir 
sér af eða þær átta sig á að aðstæður þeirra 
eru ekki eðlilegar þegar þær skoða upplýs-
ingar um heimilisofbeldi á heimasíðu Kvenna-
athvarfsins.“

ÓHEILBRIGT HEIMILISLÍF
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er frábær gamanþáttaröð um einstæða móður, Christy, sem hefur háð bar-
áttu við Bakkus en er nú að koma lífi sínu á rétt ról. Hún ákveður að hefja 
nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu en það eru margar hindranir í veginum, 
ekki síst í hennar eigin fjölskyldu. Mamma hennar er einnig óvirkur alkó-
hólisti og 16 ára dóttir hennar er að leiðast út á hættulega braut. 

Þættirnir eru úr smiðju Chuck Lorre, sem er maðurinn á bak við 
nokkrar af vinsælustu gamanþáttaröðum nútímans, til dæmis Two and a 
Half Men, The Big Bang Theory og Mike & Molly.

Anna Faris leikur Christy. Þetta er fyrsta aðalhlutverk hennar í sjón-
varpsþætti en hún hefur verið afar vinsæl aukaleikkona. Þekktust er hún 
þó fyrir framlag sitt í Scary Movie-myndunum auk þess sem hún hefur 
leikið í Lost in Translation, The House Bunny, My Super Ex-Girlfriend og 
I Give It a Year.

ELSKU MAMMA

DEITAÐI LEONARD
Í TVÖ ÁR
Leikkonan Kaley Cuoco hefur slegið í gegn sem 
Penny í gamanþáttunum Big Bang Theory. Sjöunda 
serían hófst á Stöð 2 í gær. 

Big Bang Theory eru með vinsælustu þátt-
um heims um þessar mundir. Þátturinn 
fjallar um félagana Leonard og Sheldon 
sem eru afburðasnjallir eðlisfræðingar en 
hálf ónýtir í samskiptum við annað fólk 
og einkum hitt kynið. Kaley Cuoco leikur 
kynþokkafulla nágrannakonu þeirra félaga 
sem hefur með tímanum orðið veigameiri 
partur af þáttunum. Þau Leonard fella hugi 
saman þrátt fyrir afar ólík áhugamál. Þess 
má geta að leikararnir Cuoco og Johnny 
Galecki sem leikur Leonard voru í raun 
saman í tvö ár.

Cuoco (28 ára) hét áður Camarillo en 
breytti því í þágu leiklistarferilsins. Hún 
vakti fyrst athygli í þáttunum 8 Simple 
Rules sem sýndir voru 2002-2005. Þar lék 
hún á móti John Ritter heitnum. Þá lék 
hún Billie Jenkins í lokaseríu yfirnáttúru-
legu þáttanna Charmed. Hún hefur leikið í 

nokkrum kvikmyndum en fyrsta hlut-
verkið fékk hún sem ung Karin Carter í 
spennumyndinni Virtuosity árið 1995. Af 
öðrum myndum má nefna Lucky 13 (2005), 
To Be Fat Like Me (2007), The Penthouse 
(2010) og Hop (2011).

Cuoco er fær tennisleikari en hún byrj-
aði að æfa tennis þriggja ára gömul. 
Sem unglingur var hún á lista yfir 
áhugaleikara á landsvísu. Hún gaf 
sportið upp á bátinn sextán ára 
gömul. Tennisáhuginn blundar þó 
líklega í henni enn þá enda er unnusti 
hennar, Ryan Sweeting, atvinnutennis-
leikari.

Cuoco þykir afar kynþokkafull. Árið 
2005 var hún númer 77 á lista yfir 100 
kynþokkafyllstu konur Bandaríkj-
anna, árið 2008 var hún í 21. sæti en 
var komin í sjötta sætið 2013. 

THE BIG BANG THEORY
Kl. 20.35 þriðjudaga

MOM
Kl. 19.45 mánudaga

The Kennedys, eða Kennedy-fjölskyldan, er ein 
umtalaðasta sjónvarpssería síðustu ára. Þar er 
fylgst með lífshlaupi Bandaríkjaforsetans Johns F. 
Kennedy frá fyrstu skrefum hans í stjórnmálum, 
frá valdatíð hans, velgengni og leyndarmálum á 
forsetastóli og sviplegu dauðsfalli. 

Meðal þeirra sem koma við sögu eru Jacqueline 
Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, J. Edgar 
Hoover og Lyndon B. Johnson. Með aðalhlutverk 
fara Greg Kinnear, Tom Wilkinson og Katie 
Holmes.

Þátturinn verður endursýndur í heild á Stöð 2 
Gull nú í vikunni. Fyrsti þátturinn er sýndur á 
morgun, fimmtudaginn 14. nóvember. Síðan verður 
einn þáttur sýndur á hverjum degi, klukkan rúm-
lega 22, þar til allir átta hafa verið sýndir.

THE KENNEDYS
Daglega á Gullstöðinni

KENNEDY FJÖLSKYLDAN
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Sindri Sindrason er aufúsugestur í bæjum og borg í innlits-
þáttum sínum Heimsókn. Í kvöld knýr hann dyra hjá fagurker-
anum Lindu Björg Árnadóttur, lektor við Listaháskóla Íslands. 
„Linda ætlar sér stóra hluti með vörumerkið Scintilla. Hún 
segir of mikið framleitt af drasli í heiminum og að fólk eigi að 
vanda betur til verka þegar það velur vörur inn til sín,“ segir 
Sindri sem komst á snoðir um heimilisstíl Lindu, sem býr í 
Vesturbænum, og einkennist af fallegum, vönduðum vörum 
úr ólíkum áttum.
„Það má segja að sumt sé bara ljótt og illa hannað á meðan 
annað er fallegt og vel hannað. Þannig er það bara,“ segir 
Linda í heimsókn Sindra sem fer oftast sæll og saddur heim 
úr húsvitjunum. „Allir eru með eindæmum gestrisnir og leiða 
mig til borðs með heimabökuðu kruðeríi og kaffi sopa,“ segir 
Sindri um kærkomnar vellystingarnar.
En eru gestgjafarnir sáttir við að Sindri opni og gramsi í lok-
uðum prívatskúffum og skápum á heimilinu?
„Já, svo virðist vera, en biðji fólk mig að hætta kann ég vita-
skuld almenna mannasiði og hætti um leið. Ég er hins vegar 
að vonast eftir að í ljós komi eitthvað sem ég má ekki sjá, 
eða svoleiðis,“ segir Sindri prakkaralega og skellir upp úr. 

VONAST EFTIR 
LEYNDARMÁLI

Dóra Takefusa verður gestur Jóns Ársæls í Sjálfstæðu fólki á 
sunnudaginn, 17. nóvember. „Við förum með Dóru austur á 
Seyðisfjörð þar sem hún er alin upp. Það er margt að gerast 
hjá henni um þessar mundir,“ útskýrir Jón Ársæll.  
„Dóra var að opna nýjan og skemmtilegan veitingastað á 
Hverfi sgötunni og á og rekur fl eiri staði bæði í Reykjavík og í 
Kaupmannahöfn. Íslensk athafnakona ættuð austan af Seyðis-
fi rði og frá Japan, þaðan sem pabbi hennar er. Þær gerast ekki 
fl ottari,“ segir hann ennfremur. 
Þetta er þrettánda árið sem spjallþáttur Jóns Ársæls er á dag-
skrá á Stöð 2. Hann hefur hlotið mörg verðlaun og Jón Ársæll 
hefur komið víða við í spjalli við hina ýmsu Íslendinga sem hafa 
sögur að segja en viðmælendur hans eru orðnir ansi margir í 
gegnum árin. 

DÓRA TAKE-
FUSA Í SJÁLF-
STÆÐU FÓLKI

SJÁLFSTÆTT FÓLK
Kl. 19.45 sunnudag

HEIMSÓKN
Kl. 20.10 í kvöld

FRÆÐSLA OG FORV

Þáttaröðin Doktor með 
sjónvarpskonunni Telmu 
Tómasson og lækninum Teiti 
Guðmundssyni hefst á Stöð 2 á 
morgun. Þar verður fjallað um 
marga af þeim sjúkdómum sem 
hrjá nútímamanninn, hvernig má 
takast á við þá og hvað sé hægt 
að gera til að sporna við þeim. 
Rætt er við sérfræðinga á sviði 
krabbameins-, hjarta- og 
geðlækninga svo dæmi séu 
nefnd og fjölda fólks sem miðlar 
af reynslu sinni.

„Flest viljum við lifa lengi, hamingjusöm og 
heilbrigð og er markmiðið að upplýsa fólk 
um hvernig best sé að haga lífi nu til að ná 
því marki,“ segir Telma. „Við förum vítt og 
breitt og fjöllum um forvarnir, sjúkdóma, 
andlega vellíðan og kynheilbrigði svo dæmi 
séu nefnd. Við reynum að koma fl óknum 
læknisfræðilegum fyrirbærum yfi r á manna-
mál og notumst meðal annars við teiknaðar 
skýringarmyndir sem gefa áhorfendum inn-
sýn í það hvernig hjartaþræðing er fram-
kvæmd og hvernig krabbamein þróast svo 
dæmi séu nefnd. Tilgangurinn er að upplýsa 
fólk um það hvað gerist í líkamanum við til-
teknar aðstæður.“

„Ég hef mikinn áhuga á heilsuvernd og 
forvörnum og hef verið að skrifa greinar 
í Fréttablaðið í tæp tvö ár auk þess sem 
við höfum spjallað um heilsutengd málefni 
á Bylgjunni með reglulegu millibili,“ segir 
Teitur. „Ef maður gefur sér tíma til að út-
skýra vel hvernig líkaminn virkar og hvernig 
sjúkdómar myndast auk þess að leggja 
áherslu á það hvað einstaklingurinn getur 
gert sjálfur í formi forvarna og heilbrigðari 
lífsstíls er mikið unnið,” segir Teitur. „Megin-
tilgangur þáttanna er að auka skilning 
og þekkingu sem vonandi nýtist fólki.“

Í þættinum eru viðtöl við fjölbreyttan hóp 
fólks sem hefur glímt við ýmis vandamál. 
„Ég ræði til að mynda við konu sem fékk 
hjartaáfall á besta aldri, en margir líta á 
hjartasjúkdóma sem karlavandamál. Þá 
fáum við innsýn inn í samhengi andlegrar 
heilsu og streitu og hvernig er hægt að 
vinna sig út úr vandanum. Þannig ræðir ung-
ur hjúkrunarfræðingur opinskátt um hvernig 
óhófl egt vinnuálag leiddi til ofsakvíða og 
þunglyndis. Blöðruhálskirtilskrabbamein er 
einnig til umræðu og vandamálin sem geta 
fylgt meðferð eins og þvagleki og risvanda-

mál,“ segir Telma en auk þessa ræðir hún við 
ungan mann sem hefur glímt við félagsfælni, 
þunglyndi og kvíða og lýsir hann því nánast 
áþreifanlega þegar hann varð svo þung-
lyndur að hann reyndi sjálfsvíg. Af öðrum 
viðmælendum má nefna unga íþróttakonu 
sem fékk ristilkrabbamein. Hún gengur með 
stóma og lýsir hún ýmsu sem því fylgir.

Allt þetta fólk talar að sögn Telmu af ein-
lægni og heiðarleika. „Það hefur allt þurft að 
taka u-beygju í lífi nu en virðist koma bjart-
sýnt og stórmannlegt út úr því. Viðmælendur 
okkar hafa öðlast nýja og dýpri sýn á lífi ð og 
þeir gefa áhorfendum sneið af reynslu sinni. 
Það hefur verið mikill lærdómur fyrir mig að 
vinna að gerð þáttanna og hreinlega mann-
bætandi,“ segir Telma.

Þættir á borð við Doktor hafa notið vin-
sælda víða erlendis. Telma segir að vissu-
lega hafi  eitthvað verið horft til þeirra. „Að 
mínu mati endurspeglar hver þáttur þó 
landið sem hann er framleiddur í og hér 
erum við að tala um íslenskan veruleika.“ 
Teitur er sammála þessu og bendir á að 
læknar hérlendis séu almennt ekki sérstak-
lega sýnilegir í þeirri umræðu sem fram fer 
um heilsu og lífsstíl í fjölmiðlum. Þeir hafa 
eigi að síður áhuga á slíku en hugsanlega 
hefur vantað vettvang. Ég hef fengið mjög 
góð viðbrögð frá kollegunum og öðru fag-
fólki sem er hvetjandi og styðjandi í þess-
ari viðleitni okkar að koma upplýsingum á 
framfæri.“ 

Á löngum ferli sem fréttamaður segist 
Telma sömuleiðis merkja þá breytingu að 
Íslendingar séu viljugri og ófeimnari að 
miðla af reynslu sinni og tala um mál sem 
þykja óþægileg. „Öll göngum við í gegnum 
eitthvað. Það er óhjákvæmilegt. En fólk er í 
auknum mæli tilbúið að deila og upplýsa 
og ættu áhorfendur að verða margs vísari.“



Þriðja þáttaröðin um hina einstöku Jess og sambýlinga hennar 
hefst nú á Stöð 2. Fyrsti þátturinn var sýndur í gær og verður 
serían á dagskrá á þriðjudagskvöldum.  
Jess er söm við sig en sambýlingar hennar hafa nú nokkurn 
veginn áttað sig á þessari undarlegu stúlku og hefur Jess nú 
öðlast vináttu þeirra allra.
Á ýmsu hefur gengið milli hennar og Nicks en þegar annarri 
seríu lauk höfðu þau náð saman. Þau eru þó langt frá því að 
vera í jafnvægi bæði tvö eftir fyrri sambandsslit sín og nú reyna 
þau að fi nna fl öt á sambandi sínu, sem sambýlingar og kær-
ustupar. Það gengur á ýmsu og í ofanálag er samband þeirra 
hreint ekki vel séð af Schmidt sem óttast að hann sé að missa 
besta vin sinn. Schmidt gengur jafnvel svo langt að reyna að 
stía þeim í sundur.
Leikkonan Zooey Deschanel fer á kostum sem hin óviðjafnan-
lega Jess.

NEW GIRL
Kl. 19.40 þriðjudag

THE MIDDLE
Kl. 19.45 miðvikudaga

Þriðja þáttaröðin af hinum stórskemmtilegu þáttum The 
Middle hefst í kvöld á Stöð 2. Þættirnir eiga marga aðdáend-
ur. Þeir fjalla um líf millistéttarfjölskyldunnar Heck þar sem 
aldrei er lognmolla. Ofurhúsmóðirin Frankie hefur í mörg horn 
að líta en hún er leikin af Patriciu Helen Heaton sem margir 
þekkja sem Debru úr þáttunum Everybody Loves Raymond. 
Fyrir það hlutverk hlaut hún tvenn Emmy-verðlaun. 
Fjölskyldan býr í smábænum Orson í Indiana en eiginmaður-
inn, Mike Heck, er fremur þögull maður en trúr og traustur 
fjölskyldufaðir. Með hlutverk hans fer Neil Flynn sem er 
þekktur úr Scrubs. Börnin eru þrjú og láta töluvert fyrir sér 
fara. Elstur er Axl, unglingur sem er áhugasamur um lífi ð og 
tilveruna en þó afar tortrygginn. Hann er ágætis íþróttamaður 
en ekki mikið fyrir bókina. Dóttirin Sue er í miðjunni. Hún er 
áköf en á þó ekkert sérstaklega gott með félagsleg tengsl. 
Yngsti sonurinn, Brick, er greindur en á við hegðunarvanda-
mál að stríða. 
„Foreldrar eru alvöru hetjur,“ segir framleiðandi þáttanna. „Í 
þáttunum er að fi nna gamansemi í bland við alvöru en líka 
fullt af hamingju.“
The Middle-þættirnir voru frumsýndir árið 2009 og hafa notið 
mikilla vinsælda. Í þessari röð eru 24 þættir. 

ALDREI 
LOGNMOLLA

NÝ ÞÁTTARÖÐ 
NEW GIRL

VARNIR FYRIR ALLA
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MYNDIR HELGARINNAR

Skemmtileg mynd frá 2012 með Steve Carell og Keira 
Knightley í aðalhlutverkum. Þessi dramatíska og jafn-
framt rómantíska mynd gerist þegar mannkynið býr 
sig undir heimsendir. Loftsteinn stefnir á jörðina og 
allar tilraunir til að hindra heimsendi hafa brugðist. 
Dodge sér fram á að eyða síðustu vikunum einn eftir 
að eiginkonan yfi rgefur hann. Hann kynnist ungri ná-
grannakonu sinni og saman halda þau í ferðalag til að 
hitta ástvini sína áður en öllu er lokið.

SEEKING A FRIEND FOR 
THE END OF THE WORLD 
Kl. 22.20 laugardag

CONVICTION
Kl. 21.40 laugardag

Rómantísk gamanmynd 
sem hlotið hefur mjög 
góða dóma. Hún fjallar 
um rithöfund sem glím-
ir við eftirköst sam-
bandsslita og ákveður 
að skrifa um drauma-
stúlkuna sína eins og 
hann ímyndar sér að 
hún ætti að vera.

HARRY POTTER AND 
THE PRISONER OF 
AZKABAN
Kl. 21.05 föstudag

Mögnuð ævintýramynd 
sem fjallar um Harry 
Potter sem er nú á 
þriðja ári sínu í Hog-
warts og kemst að 
því að hættulegur 
glæpamaður hefur 
sloppið úr Azkaban-
galdrafangelsinu.

RED LIGHTS
Kl. 23.30 föstudag

Spennumynd frá 2012 
með Sigourney 
Weaver, Robert De Niro 
og Cillian Murphy í aðal-
hlutverkum. 

Leikarinn góðkunni Michael 
J. Fox leikur aðalhlut-
verkið í þáttaröðinni The 
Michael J. Fox Show sem 
hóf göngu sína á NBC-
sjónvarpsstöðinni í lok 
september og á Stöð 2 í 
nóvember. Þetta er í fyrsta 
skipti sem Michael J. Fox 
leikur reglulega í sjónvarpi 
síðan hann lék aðalhlut-
verkið í sjónvarpsþátt-
unum vinsælu Spin City 
á árunum 1996-2001. 
Þættirnir segja frá frétta-
manninum vinsæla Mike 
Henry sem vinnur á sjón-
varpsstöðinni WNBC. 
Hann þarf að hætta í starfi  
sínu eftir að hann greinist 
með Parkinsonsveiki og 
við tekur nýtt líf þar sem 
hann reynir að setja heilsu 
sína og fjölskyldu í fyrsta 
sætið. Fimm árum síðar 
ákveður hann að hefja 
störf aftur. Það er hægara 
sagt en gert og við tekur 
hin klassíska barátta milli 
fjölskyldunnar og fram-
ans. Þættirnir hafa fengið 
mjög góðar viðtökur og voru 
meðal annars valdir meðal 
sex bestu nýju þátta vetrar-
ins af tímaritinu Entertain-
ment Weekly. Leikarann 

Michael J. Fox þarf varla að 
kynna fyrir sjónvarpsáhorf-
endum. Hann hóf leikaraferil 
sinn aðeins 15 ára gamall 
og sló rækilega í gegn í 
sjónvarpsþáttunum Family 

Ties sem sýndir voru árin 
1982-1989. Hann lék einnig 
í fjölda vinsælla kvikmynda 
og með þríleiknum Back to 
the Future 1-3 varð hann 
einn vinsælasti leikari heims.

MICHAEL J. FOX ER 
MÆTTUR AFTUR

„Salurinn veltist um 
af hlátri. Gaman!!! “  

E.B. Fréttablaðið.

J.V.J. DV.

Barnasýning 
ársins 2010
arnasýnin
GGGGRRRRRRRÍÍÍÍMAMAMAMAAANANANNAANANNMMAANAAA

„Skemmtileg tónlist, 
fallegt mál, smekkleg 
umgjörð og góður 
leikur.“

Frábært fjölskylduævintýriFrábært fjölskylduævintýri
eftir Berg Þór Ingólfsson og Guðmund Brynjólfssoneftir Berg Þór Ingólfsson og Guðmund Brynjólfsson

S.G. Mbl.

Sýningar
Sun:  3. nóv.    kl. 13
Sun: 10 nóv.    kl. 13
Sun: 17.nóv.    kl. 13
Sun: 24. nóv.   kl. 13   

Miðasala á midi.is og í miðasölu Tjarnarbíós í síma 527-2102
Miðasala er opin frá 15-18 frá þriðjudegi til föstudags, auk klukkutíma fyrir viðburð. 

Tónlist 
eftir Villa 
Naglbít!



STÖÐ 2 VILD
Það eina sem þarf að gera er að skrá kreditkort heimilisins á d2 i

F
ÍT
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ÍA
 

samstarfsaðila

milisins á stod2.is

Ríflega 25% afsláttur af miðum á fyrstu 10 sýningarnar.

strax að spara. Skrá
núna á www.stod2.is/vild

áðu kortin ykkar 
d 

sammstarfsaðilammmstarfsaðila.

Sækja þarf um Olís 
greiðslulykil til að 

fá afslátt

Kynntu þér 
tilboðin á 

stod2.is/vild

KYNNTU ÞÉR 
FLEIRI SPENNANDI 
TILBOÐ Á STOD2.IS

K
FLE
TIL

50%
afsláttur af 

fjölskyldukortum
Stöðvar 2

40%
afsláttur af

bílaþvotti að utan 

20%
afsláttur af 
fatahreinsun

20% afsláttur af öllum vörum við fyrstu kaup.

10% afsláttur eftir það. Tilboð gildir aðeins í Fákafeni 11.

AFSLÁTT
UR20 AFSLÁTTUR

25

15% afsláttur af öllum vörum.

Tilboð gildir til 30. nóvember.
35% afsláttur af matseðli frá kl. 11-16 alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga.

Byrjaðu s
ú á

AFSLÁTT
UR15 AFSLÁTTUR

35

ÞÞúú ffæærr

10%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr.
 eða meira

a sa s

Sækja
greiðs

jj

f

Kyn
til

stod

áátttt hjá fjöldáátttt hhjá fjjöldrrðððð ssssjjjjááállffkkraaffaa aaffsslláá

ef verslað
.000 kr.

meira

12%
afsláttur ef verslað

er fyrir 2.000 kr. 
eða meira 



Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU

KVÖLDSTUND MEÐ LADDA Í EIGIN PERSÓNU

„Laddi er engum líkur...Hann er þjóðargersemi.“- Pressan.is„Sprenghlægileg sýning fyrir allan aldur!“- Sirrý, Rás 2
„Á sviðinu birtist manni lítill drengurmeð stórt hjarta.“- Helgi Snær Sigurðarson, Morgunblaðið.„Stórkostleg sýning!“- Heimir Karlsson, Bylgjan

geimir Karlsson, Byyyylgjgjgjgjgjananannn

Síðustu sýningar komnar í sölu!


