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Barði Jóhannsson hefur alltaf komið mér fyrir sjónir
sem furðufugl. Eflaust hefur hann virkað þannig á marga
aðra. Á dögunum gaf hann út klassíska tónverkið Haxan
sem hann var í tvö ár að vinna að. Það kallar maður þraut-
seigju. Að nenna að vera að garfast í sama verkinu í tvö ár og
taka sénsinn á því að það floppi gjörsamlega. Það gerði Barði
en sem betur fer eru gagnrýnendur gjörsamlega að missa sig
yfir þessari snilld sem hann kokkaði upp ásamt Þóri Bald-
urssyni og búlgarskri sinfóníuhljómsveit. 

Ég held að við ættum öll að taka okkur Barða Jóhanns-
son til fyrirmyndar. Hann hélt í metnaðinn sem hann
hafði fyrir þessu tónverki og uppskar. Það þurfa allir að
gera. Fylgja hugmyndum sínum eftir og láta þær verða
meira en bara hugdettu í heita pottinum. Þannig sigr-
um við öll. Eða lendum allavega í öðru sæti því það
geta ekki allir unnið. Sólmundur Hólm
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Forsíðuna prýðir
Barði Jóhannsson
tónlistarmaður.

Sirkus á auðvelt með að setja sig í spor annarra og það á við til

dæmis í þessu tilviki. Sirkus skilur vel pínuna sem fylgir því að

vera með stöðugan hausverk og því viljum við að sem flestir

prófi TheraPatch-höfuðverkjaplásturinn. Þetta er víst krafta-

verk hvað varðar óþægindi í höfði og ennisholum. Ef mígreni,

höfuðverkur eða óþægileg spenna hrjáir þig, settu þá kælandi

TheraPatch-plásturinn beint á ennið, undir augun, við gagn-

augun eða aftan á hálsinn. Þetta er eitthvað sem borgar sig að

prófa.

Sirkus mælir sterklega með smá tónleikahaldi með öllu hinu,

helgin er ekkert án tónlistar. Heavy Trash (jon spencer) +

gestir eru á Nasa í kvöld og það er svo sannarlega sjóv sem

svíkur engann. Það eru hinir ýmsu tónlistarmenn sem stíga á

stokk og munu ekki valda gestum og gangandi vonbrigðum.

Sirkus er ekki yfir sig hrifið af flókatrippum, það er ekki smart

að láta bara hárið á sér síkka og svo síkka aðeins meira. Sítt

hár sem er fallega klippt er alltaf mjög aðlaðandi en einhverjir

lokkar sem þynnast hægt og rólega niður bakið er ekki kúl.

Það er sumar og sumarið er tíminn til að fríska aðeins upp á

útlitið og breyta til. Takið til í hausnum á ykkur, ekki bara

heima hjá ykkur.

Sirkus mælir með útskriftarsýningu ljósmyndanema Sissu sem

er á morgun á Hólmaslóð 6 sem er húsnæði skólans. Þar verða

ljósmyndir eftir nemendurna og þar getur fólk fengið upplýs-

ingar um námið og annað eins. Áhugaljósmyndarar, atvinnu-

ljósmyndarar og allir áhugasamir og forvitnir einstaklingar

ættu að drífa sig. 
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„Það er búin að vera alveg rosaleg 90’s
stemning í vetur,“ segir Curver Thoroddsen
sem ætlar að halda 90’s partí á Bar 11 annað
kvöld ásamt Kiki-Ow sem er bresk díva sem
nýlega fluttist til landsins. Yfirskriftin er Vote
90’s – enda kosningakvöld á morgun. 

SPILAR TÓNLIST SEM HANN HATAÐI
Curver hefur sjálfur verið að spila lög frá tí-

unda áratugnum í allan vetur við góðan
orðstír. „Ég er með Scatman og I like to move
it og fleira gott,“ segir Curver og hlær. „Ég er að
spila tónlist sem ég hataði þegar ég var ung-
lingur. Núna finnst mér þetta fyndið og flott.
Það var eins með 80’s. Ég man að fyrst skildi ég
ekkert af hverju fólk var farið að fíla það.
Manni fannst þetta alveg hræðilegt þar til
maður fór að meta það,“ segir hann. 

HVÍTAR SMEKKBUXUR OG BROSKALLAR
Bar 11 verður allur morandi í „glow sticks“

sem voru geysivinsæl á tíunda áratugnum.
„Við hvetjum fólk til þess að mæta í bolum
með brosköllum, hvítum smekkbuxum og
öðru í þeim dúr,“ segir Curver. Það verður
Curver sem sér um Scatman en Kiki mun sjá
um að spila öll gömlu góðu reiflögin sem trylla
lýðinn hvar sem þau eru spiluð. 

90’S IS THE NEW 80’S
Níundi áratugurinn hefur ekki þótt flottur

hingað til. Oft er meira að segja talað um að
það sem er hallærislegt sé – 90’s. Nú virðist
annað vera komið upp á teninginn og hefur
Curver svarið við því. „90’s is the new 80’s,“
segir hann og hlær. Það er frítt inn á Bar 11 á
þetta kvöld og ætti því enginn að láta þetta
framhjá sér fara. 

soli@minnsirkus.is

FYRR MÁ NÚ ROTA... 90’S HEFUR
LÖNGUM ÞÓTT EINHVER HALL-
ÆRISLEGASTI ÁRATUGUR MANN-
KYNSSÖGUNNAR – ÞÁ  EINNA
HELST ÞVÍ HANN VAR FREMUR
STÍLLAUS. ÞEGAR TÍMINN LÍÐUR
OG HORFT ER UM ÖXL BREYTAST
VIÐMIÐIN. ÞÞAÐ MUN SANNAST
NÚNA UM HELGINA. 90’S 

ER ORÐIÐ TÖFF
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KIKI-OW SÉR UM
REIFTÓNLISTINA. 

CURVER KEMUR
MEÐ SCATMAN.





FØROYAR SPÆLA LANDS-
DYSTIR ÍMÓTI ÍSLANDI

Sirkusmynd – Tóbías Sveinbjörnsson

Um vikuskiftið skal føroyska mans-
landsliðið í flogbólti spæla tveir lands-

dystir ímóti Íslandi. FFyrri
dysturin verður í Havn
leygardagin og tann
seinni sunnudagin í
Klaksvík. Komandi viku-
skiftið skal manslandslið-

ið í flogbólti leika tveir landsdystir
ímóti Íslandi í Føroyum. Fyrri
dysturin veerður leygarkvøldið kl.
19,00 í Høllini á Hálsi í Havn, og
seinni dysturin verður sunnudag-
in á Norððoyastevnu í KÍ-høllini kl.
15,30. Dystirnir eru liður í fyrireik-

ing hjá manslandsliðnum í flogbóltti til
EM-undankapping, sum verður í Norð-
urírlandi um mánaðarskiftið juni-juli.
Føroyska manslandslliðið til vikuskiftið
verður úttikið eftir venjingar í morgin,
og eru allir útlendsku leikararnir heiima í
Føroyum í hesum sambandi. Seinast
liðini møttust var í EM-undankapping í
Skotlandi í desember 22003, tá Føroyar
vann 3-0 við settmuninum 25-22, 26-24
og 25-20. Venjari hjá manslandsliðnum
er íslenndingurin Magnus Aðalsteinsson
og Suni Hansen er hjálparvenjari. FÆREYSKA FRÉTTINFÆREYSKA FRÉTTIN

UM VIKUSKIFTIÐ SKAL

FØROYSKA MANSLANDS-

LIÐIÐ Í FLOGBÓLTI

SPÆLA TVEIR LANDS-

DYSTIR ÍMÓTI ÍSLANDI.

DESPERATE HOUSEWIVES
EÐA LOST?

Desperate Houswives,
þetta eru snilldarþættir.

HVAÐ MYNDIR ÞÚ GERA EF
ÞÚ VÆRIR BÆJARSTJÓRI Í

HAFNARFIRÐI Í EINN DAG?
Ég myndi efla æskulýðsstarf í bænum.

DANSARÐU ENNÞÁ MACARENA?
Nei en ég gæti alveg dansað hann
ennþá. Ég kann hreyfingarnar.

ÓTTAÐIST ÞÚ AÐ VERÐA VALIN VIN-
SÆLASTA STÚLKAN? 
Nei ég óttaðist það ekki. Ég var frek-
ar ósátt við að hafa ekki unnið þann
titil.

ERT ÞÚ Í TÍU ÞÚSUND FETA KLÚBBNUM?
Nei ég er ekki þar.

LESTU FYRIR MIG SÍÐASTA SMS-IÐ
SEM ÞÚ FÉKKST OG FRÁ HVERJUM
ER ÞAÐ?

Ein af mínum bestu vinkonum
var að bjóða mér í afmæli til sín.

EF ÞÚ FENGIR AÐ VELJA EINA MANN-
ESKJU Í MANNKYNSSÖGUNNI TIL SOFA HJÁ,
HVER YRÐI FYRIR VALINU? 

Ég hef ekki heimild til að svara þessari
spurningu.

FH EÐA HAUKAR?
FH auðvitað.

YFIR HVAÐA MYND GRENJAÐIR ÞÚ
SÍÐAST?

Notebook hún var svo sorgleg.

ERTU TAPSÁR?
Já svolítið en ekki mikið samt.

FER Í TAUGARNAR Á ÞÉR EF EINHVER ÓFRÆGUR

REYNIR VIÐ ÞIG?

Nei ég lít bara á það sem hrós.

EF ÞÚ FENGIR TÆKIFÆRI TIL AÐ HITTA UNNI
BIRNU, AÐ HVERJU MYNDIRÐU SPYRJA

HANA?
Ég er alltaf að hitta Unni Birnu þannig að ég

myndi líklega spyrja hana bara hvernig hún
hefði það. Annars er þetta frekar asnaleg
spurning.

SKIPTIR STÆRÐ MÁLI? 
Það fer eftir því hvað er verið að tala um.

HVORT FINNST ÞÉR SILVÍA
NÓTT EÐA BJARNI TÖFRA-
MAÐUR FYNDNARI?
Silvia Nótt.

BÚÐU TIL SPURNINGU
FYRIR NÆSTA VIÐMÆL-
ANDA
Flugvél eða lest?

YFIRHEYRSLANYFIRHEYRSLAN

Sirkusmenn segjast ekki kunna því vel þegar þeir fara í sund

og sjá stelpur í ósamstæðu bikiníi. Passa þær ekki í báða hlut-

ana hugsa þeir, eða spyrja sig: „Af hverju þessi skrípalæti?“

Eins og þeir orðuðu það þá er þetta ekki sexí, þetta er bara

skelfilegt og þeir hata þetta. Þeir segja þetta það síðasta sem

strákar vilja hugsa um áður en þeir fara að sofa.

Sirkus og núna er það blaðið eins og það leggur sig mælir svo

sannarlega ekki með því að stúdentar fari down town með

húfuna. Það er ekki kúl að vera inn á stað og svo sést glitta í

hvíta húfu. Hópur af hvítum útskriftarhúfum kemur svo miklu

í gang í hausnum á fólki þannig að hvílið ykkur aðeins nýstúd-

entar og geymið hana heima eða týnið henni á leiðinni niður í

bæ.

Sirkus mælir svo sannarlega ekki með of miklu sjónvarpsglápi

á kvöldin, það er hægt að gera nóg af því á veturna á þessum

kalda klaka. En nú er sumar og sól í hjarta og við ættum að

vera úti meðal fólks, fara á kaffihús, tónleika og styrkja mann-

líf og menningu. Setjið sjónvarpið á pínkulítið hold, Sirkus

elskar sjónvarp en ekki sjónvarpskartöflur allan ársins hring í

alvöru. Minnkið áhorfið um nokkra þætti og veljið einn yfir

kvöldið ekki alla dagskrána eins og hún leggur sig.

MÆLIR EKKI MEÐ
SIRKUS 

SIGRÚNU BENDER SKAUT FYRST
FRAM Á SJÓNARSVIÐIÐ ÞEGAR
HÚN VAR KJÖRIN UNGFRÚ REYKJA-
VÍK ÁRIÐ 2004. SÍÍÐAN ÞÁ HEFUR
HÚN VERIÐ ÁBERANDI Á SÍÐUM
BLAÐANNA EN NÚ SÍÐAST SLÓ
HÚN HREINLEGA Í GEGN ÞEGAR
HÚN STJJÓRNAÐI ÞÆTTINUM „LEIÐ-
IN AÐ TITLINUM“ Á SKJÁ EINUM.
SIRKUS TÓK SIGRÚNU Í BAKARÍIÐ. 

Sirkusm
ynd –

 H
örður Sveinsson
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KANN ENNÞÁ
MACARENA-
HREYFINGARNAR





„Þetta er einfalt; ef þú lifir þessa herþjálfun
af, þá kemstu í form,“ segir Egill Einarsson,
einn aaf þremur þjálfurum á svokölluðu Her-
þjálfunarnámskeiði sem Sporthúsið í Kópa-
vogi stendur fyrir. „„Það fylltist strax hjá okkur
og rúmlega það. Nú þegar hafa nokkrir þátt-
takendur hætt því þessi námmskeið eru ekki fyr-
ir hvern sem er. Það þarf gríðarlegan viljastyrk
og þrjósku til að standast álaggið hér,“segir Eg-
ill en námskeiðið stendur yfir í sex vikur og er
þetta fyrsta námskeið nú hálfnað..

„Þetta er það vinsælt að það verða örugg-
lega fleiri námskeið. Hér fá allir útrás og rúm-
lega þaðð. Þetta snýst ekki bara um að eyða fitu
og byggja upp vöðva heldur einnig þol. Þá lát-
um við þau haalda matardagbók og ráðleggjum
þeim hvað mætti betur fara auk þess sem
þátttakendur eru mældir í bak og fyrir áður en
námskeiðið hefst.“

Egill segir þjálfarateymið afar skemmtilegt.
Ég held að við þrjúú virkum vel saman. Ég er
þessi kynæsandi einkaþjálfari sem er bæði
hress og skemmtilegur en einnig harður.
Bjarney Bjarnadóttir er góða stelpan sem
hugsar vel um fólkið en Elmar Freyr er alveg
kexrugllaður. Hann er án efa sá harðasti í
bransanum. Fólkið á námskeiðinu fær
martraðir við að hugsa um hannn. Sem er mjög
jákvætt enda erum við ekki þarna til að eignast
vini heldur til að hjálpa fólki að koomast í betra
form og líða betur,“ segir Egill og minnir á að
námskeiðin séu fyrir bæði kynin en hingað til
hafa stelpurnar mætt betur. „Þær eru einfald-
lega harðari og hugsa betur um sig en kallarn-
iir.“ hjorvar@minnsirkus.is

UM 40 MANNS ERU NÚ Í SVOKALLAÐRI HERÞJÁLFUN HJÁ ÞEIM AGLI EINARSSYNI, ELMARI FREY ELÍSSYNI OG BJARNEEYJU BJARNADÓTTUR,
EINKAÞJÁLFURUM Í SPORTHÚSINU Í KÓPAVOGINUM. NÁMSKEIÐIÐ ÞYKIR MEÐ EINDÆMUM ERFITT EEN ÞJÁLFARARNIR LOFA ÞÁTTTAKENDUM
AÐ ÞEIR KOMIST Í FORM EF ÞEIR LIFA ÞETTA AF, EINS OG EGILL EINARSSOON, EINN ÞJÁLFARA Á NÁMSKEIÐINU ORÐAÐI ÞAÐ. SIRKUS REYKJA-
VÍK HEIMSÓTTI NÁMSKEIÐIÐ ÞAR SEM KRAKKARNIIR FÁ EKKI LENGUR AÐ KALLA ÖMMU SÍNA ÖMMU.

AF STAÐ! ELMAR OG EGILL
HITA KRAKKANA UPP FYRIR
HERÞJÁLFUN. ÞJÁLFUNIN
ÞYKIR ERFIÐ OG STRAX HAFA
NOKKKRIR HELST ÚR LESTINNI
VEGNA ÁLAGS.

UPP MEÐ YKKUR! ÞÁTTTAKENDUR
ÞURFA AÐ HLAUPA UPP HELLING
AF TRÖPPUM ENDA STYRKIR ÞAÐ
OG STINNIR RASS OOG LÆRI.  

HALDAAAAA!!! EGILL SÉR TIL
ÞESS AÐ ENGINN SVINDLI OG
FYLGIST VEL MEÐ! 

ANTIKRISTUR! ELMAR  ER
AÐ MARGRA MATI
HARÐASTI EINKAÞJÁLFARI
SEM FYRIRFINNST Í DAG.
EF HANN SEGIR ÞÉR AÐ
GERA HUNDRAÐ
MAAGAÆFINGAR, ÞÁ
GERIRÐU HUNDRAÐ EN
EKKI NÍUTÍUOGNÍU.

HÁRÞURRKUMEÐFERÐIN FRÆGA!
ÞEIR EGILL OG VILLI WRXX SLÓGU Í
GEGN Í FRÆGU MAKE OVER Í FYRRA. 



LÍFIÐ EFTIR 
MENNTASKÓLANN
ÞAÐ ER SKEMMTILEGUR OG MERKUR ÁFANGI AÐ VERÐA STÚDENT. ÞESSI TÍMAMÓT ERU ÞÓ EKKI TÓM SÆLA. MARGIR LENNDA Í MIKILLI KRÍSU ÞEGAR
ÞEIM ER KIPPT ÚT ÚR ÞESSU VERNDAÐA UMHVERFI SEM FRAMHALDSSKÓLINN ER OG FYRSSTA ÁRIÐ EFTIR ÚTSKRIFT ER NÁNAST ÓBÆRILEGT. SIRKUS
NÁÐI TALI AF ÞREMUR ÚTSKRIFTARNEMUM SEM KVEÐJA SKKÓLA SÍNA MEÐ TREGA – EN ELDMÓÐ.

Á EFTIR AÐ SAKNA 
ATHYGLINNAR

„Ég er nú búinn að vera hérna í dágóðan tíma þannig
að ég er vel búinn undir að takast á við lífið uttan
menntaskólans,“ segir Jón Eðvald Vignisson sem útskrif-
ast úr Menntaskólanum í Reykjavík í dag. Jón Eðvald er
fæddur árið 1984 og hefur því ekki tekið námið á neinu
hundavaði. „Ég hætti í skólanumm á tímabili þannig að
þetta dróst á langinn,“ segir Jón sem hefur verið áber-
andi í félagslífi Mennntaskólans í Reykjavík. Hann var til
að mynda í ræðuliði skólans sem komst í úrslit í Morfís –
ekki ssíst fyrir tilstilli Jóns sem lét gamminn geysa með
góðum árangri. „Ég var mjög feiminn þegar ég byrjjaði í
þriðja bekk og þorði varla að tala við stelpur. Svo fór ég í
leikfélagið og smátt og smátt tókk maður meiri þátt í fé-
lagslífinu,“ segir Jón. Áberandi menn fá mikla athygli í
litlum samfélögum llíkt og menntaskólum. „Ég á eftir að
sakna athyglinnar,“ viðurkennir Jón sem ætlar þó að
reyna að fá hana á öðrum sviðum. „Við erum nokkrir
vinirnir búnir að stofna hljómsveit þannig að maður
stefnir áá að vera áfram á sviði. Mér líður best þegar það
eru minnst þúsund manns að horfa,“ segir hann kíminnn.
Næsta árið ætlar Jón Eðvald að taka sér frí frá námi en
að því loknu stefnir hann á að nema arkittektúr. „Það er
allavega planið í dag,“ segir Jón meðvitaður um að slík
áform eru háð breytingum. „Égg hef lært mikið á þessum
árum. Þótt það sjáist ekki á einkunnaspjaldinu.“

SPENNTUR FYRIR
TÍMAMÓTUNUM

Mér líst bara mjög vel á að útskrifast. Ég er kominn inn í
Listaháskólann þar sem ég ætla að nema tónnsmíðar. Ég er
mjög spenntur fyrir þessum tímamótum. Það er gott að
breyta til og maður verður betri manneskja við að prófa nýja
hluti,“ segir Helgi Rafn Ingvarsson, sem er að útskrifast úr
Menntaskólaanum við Hamrahlíð um helgina.

Það var samt helvíti gaman að þessum menntaskólaár-
um. Ég er úr Kópavvoginum og allir mínir vinir fóru í MK. Ég
var hins vegar rebel og ákvað að fara aðra leið og sé svo
ssannarlega ekki eftir því. Það tók smá tíma að kynnast fólk-
inu því í MH er áfangakerfi. En síðan baatnaði það og mér
hefur líkað mjög vel hér í MH.

Á svo að djamma með stúdentshúfuna á laugardaginn?
„Ég veit það ekki. Ég var einmitt að ræða þetta við félaga
minn. Ég þarf að leggja þetta í nefnd,“ seggir Helgi Rafn verð-
andi stúdent frá Menntaskólanum í Hamrahlíð.

TÁR EIGA EFTIR 
AÐ FALLA

„Það eiga eflaust eftir að falla einhver tár við útskriftina,“
segir Diljá Mist Einarsdóttir, sem útsskrifast frá Verslunar-
skólanum á laugardaginn aðspurð hvort það verði ekki erfitt
að horfa á eftir menntaskólaárunum.

„Þetta voru mjög skemmtileg ár. Ég byrjaði þarna bara
sem hinn almenni nemandi een fór síðan að láta að mér
kveða í félagslífinu og ég lærði ekki síður á því en sjálfu nám-
inu.“

Öffugt við marga nýstúdenta kvíðir Diljá ekki lífinu utan
veggja Versló. Hún er búin að ákveða framhalddið. „Ég ætla í
lögfræði í Háskóla Íslands. Ég hef heyrt að félagslífið þar sé
ekkert síðra og svo err þar stúdentapólitík sem dregur að,“
segir Diljá Mist og blaðamann grunar að Íslendingar eigi eft-
ir að heyra þetta nafn oftar í framtíðinni.

Hefðirðu viljað hafa menntaskólaárin færri eins og nú er
lagt til? „Nei það er bara algjört rugl. Þess í stað á frekar að
stytta grunnskólann sem er alltof langur. Það má alls ekki
fækka menntaskólaárunum.“
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„TÓNLISTIN ER EKKI MJÖG ÚT-

VARPSVÆN. EN ÉG ER SAMT VISS
UM AÐ EITTHVAÐ AF ÞESSUM LÖG-

UM VERÐI Á SAFFNPLÖTUNNI
SVONA ER SUMARIÐ 2006 EÐA

JAFNVEL Í ELDHÚSPARTÍI FM957.“

y

„ÉG HEF
ALDREI

VERIÐ FYNDINN“



É
g hef ekki hugmynd um af hverju
ég var fenginn til að gera tónlistina
fyrir þessa mynd. Mig grunar samt
að það hafi hjálpað til að skipu-
leggjendurnir voru miklir aðdá-
endur Bang Gang plötunnar,
Something wrong. Ekki ólíklegt að

það hafi haft eitthvað með það að gera,“
segir Barði Jóhannsson tónlistarmaður. Í
síðustu viku kom út platan Haxan sem er
fyrsta klassíska verk Barða til þessa.

Tilurð plötunnar var með heldur undar-
legum hætti. Frumflutningur á verkinu fór
fram í kvikmyndahúsinu Forum des Images
of Paris árið 2004. Var verkið flutt „live“ við
sýningu myndarinnar ásamt tveimur fiðl-
um, áslætti, gítar og rafhljóðum. Var þessi
frumflutningur partur af seríu þar sem tón-
listarmenn voru fengnir til að semja nýja
tónlist við þöglar myndir.

Í kjölfar þessarar uppákomu var Barða
boðið að taka þátt í Vetrarhátíð Reykjavíkur
og var verkið flutt þar af Sinfóníuhljómsveit
Íslands í útsetningu Þóris Baldurssonar.
Verkið skiptist í 7 hluta og útsetti Þórir 6/7
en Barði sjálfur 1/7.

BARÐI TIL BÚLGARÍU
Sumarið 2005 ákvað Barði að halda til

Búlgaríu og taka upp verkið með sinfóní-
hljómsveit ríkisins þar í landi. En af hverju
Búlgaría? „Ég hafði heyrt að hljómsveitin
þar væri góð, sem reyndist rétt. Það var frá-
bært að vinna með þessu fólki og gekk miklu
betur en ég þorði að vona.“

En hvernig kom þetta upp? Fórstu bara á
google.com og leitaðir að sinfóníuhljóm-
sveit?

„Nei. Ég komst í tengsl við búlgörsku sin-
fóníuhljómsveitina í gegnum eitt af um-
boðsfyrirtækjum mínum. Þessi hljómsveit
hefur sérhæft sig í að spila kvikmyndatón-
list. Ég hafði kynnt mér þetta vel og hlustað
á upptökur þeirra enda bókar held ég eng-
inn áttatíu manna sinfóníuhljómsveit í
Búlgaríu í einhverju rugli, þetta er ekkert
eins og að panta pitsu,“ segir Barði.

Varst þú þá gæinn með prikið sem
stjórnaði allri hljómsveitinni? 

„Nei, þá hefði allt farið í vitleysu. Ég ræð
ekkert við svoleiðis,“ segir Barði. „Ég hef
ekki þekkinguna til að stýra fólki með hönd-
um og priki.“

GAGNRÝNENDUR HALDA EKKI VATNI
Gagnrýnendur hafa hlaðið hrósi á Haxan.

Frönsku tímaritin Force paralléle, MusiQu-
alité og Evene gefa plötunni hæstu einkunn.
Barði segist hins vegar ekki vera að búa til
tónlist fyrir gagnrýnendur. „Það sem ég leit-
aðist eftir í gerð plötunnar var að ná að fanga

þessar fallegu útsetningar Þóris. Reyna að
búa til geisladisk sem hægt er að spila í gegn
og fara í ferðalag í huganum. Líkaminn þarf
ekkert endilega að hreyfast. En það er ekkert
bannað. Þegar ég geri músík hugsa ég fyrst
og fremst um að ég sé ánægður.

En auðvitað er það gaman að einhverjum
öðrum þyki það skemmtilegt sem maður er
að gera. Ég er á því að ef maður gerir eitt-
hvað vel og vandar sig við það og finnst það
sjálfum skemmtilegt, þá finnst það líka ein-
hverjum öðrum. Kannski finnst fólki þetta
ekki spennandi núna en gæti þótt það eftir
tuttugu ár.

Það var erfitt að sannfæra fólk um mikil-
vægi þess að taka upp þetta verk. Tónlistin
er ekki mjög útvarpsvæn. En ég er samt viss
um að eitthvað af þessum lögum verði á
safnplötunni Svona er sumarið 2006 eða
jafnvel í Eldhúspartíi FM957. Það er kominn
tími til að tíu mínútna instrúmental músík
verði á slíkum skífum,“ segir Barði og stekk-
ur ekki bros á vör.

Hvað geturðu gert til að fylgja eftir svona
plötu eins og Haxan? 

„Ekki neitt. Ekki fer ég með áttatíu manna
sinfóníuhljómsveit á sveitaball í Ídali. Það

sem fólk getur gert er að setja diskinn í
græjurnar inni í stofu og ýta á „play“.“

Barði er oftast kenndur við hljómsveit
sína Bang Gang. Þessa dagana er hann að
vinna að nýrri plötu sveitarinnar og vonast
til að ljúka henni í september.

MISSKILNINGUR UM FRÆGÐ LEIÐRÉTTUR
Bang Gang hefur vegnað vel í sumum

Evrópulöndum og því spurði ég Barða út í
frægðina í Frakklandi sem er hálfgerð bæki-
stöð hljómsveitarinnar „Það er algengur
misskilningur að fólk haldi að ég sé orðinn

eitthvað frægur í Frakklandi. Ég hef aldrei
sagt það og ég veit ekkert hvaðan það er
komið. Jújú, það gengur ágætlega og það eru
einhverjir sem vita af plötunum manns.“

En hvernig er það, ertu alveg hættur að
vera fyndinn? 

„Ég hef aldrei verið fyndinn. Ég er mjög
alvarlegur og grínast aldrei. Hlátur afmynd-
ar á manni andlitið og má það nú varla við
því. Mér finnst grín ömurlegt.“

Aðspurður um framtíðina er Barði frekar
dulur. Plata með Bang Gang kemur út í
haust eins og áður segir en auk þess er hann
að vinna að öðrum verkefnum sem hann vill
ekki segja frá að svo stöddu. „Það kemur í
ljós á næstu mánuðum hvað það er. En mér
finnst allt sem ég er að gera mjög skemmti-
legt,“ segir Barði. Í þann mund klárast
súperdós blaðamannsins og tími kominn til
að kveðja tónlistarmanninn síhressa.

hjorvar@minnsirkus.is
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TÓNLISTARMAÐURINN BARÐI JÓ-
HANNSSON SENDI NÝLEGA FRÁ SÉR
SÍNA FYRSTU KLASSÍSKU PLÖTU,
HAXAN. UM ER  AÐ RÆÐA HÁ-
KLASSÍSKA TÓNLIST Í DRUNGALEG-
UM STÍL. PLATAN VARÐ TIL FYRIR
TILSTUÐLAN KVIKMYNDAHÚSS ÍÍ
FRAKKLANDI SEM BAÐ TÓNLISTAR-
MANNINN UM AÐ GERA NÝJA TÓN-
LIST FYRIR ÞÖGLU MYNDINA
HÄXAN FRÁ ÁRINUU 1922. HJÖRVAR
HAFLIÐASON SETTIST NIÐUR MEÐ
BARÐA OG DRAKK SÚPERDÓS Á
MEÐAN TÓNLISTARMAÐURINN
SAGÐI  HONUM FRÁ HAXAN, PLÖT-
UNNI SEM TÓK TVÖ ÁR Í VINNSLU
OG GAGNRÝNENDUR Í FRAKKLANDI
HALDA EKKI VATNI YYFIR.

„ÉG HAFÐI KYNNT MÉR ÞETTA
VEL OG HLUSTAÐ Á UPPTÖKUR
ÞEIRRA ENDA BÓKAR HELD ÉG
ENGINN ÁTTATÍU MANNA SIIN-
FÓNÍUHLJÓMSVEIT Í BÚLGARÍU Í
EINHVERJU RUGLI, ÞETTA ER
EKKERT EINS OG AÐ PANTA
PITSU.“

„ÞAÐ SEM ÉÉG LEITAÐIST EFTIR Í
GERÐ PLÖTUNNAR VAR AÐ NÁ
AÐ FANGA ÞESSAR FALLEGU ÚT-
SETNINGAR ÞÓRIS. REYNA AÐ
BÚA TIL GEISLADISK SEM HÆGT
ER AÐ SPILA Í GEGN OG FARA Í
FERÐALAG Í HUGANUM. LÍKAM-
INN ÞARF EKKERT ENNDILEGA AÐ
HREYFAST. EN ÞAÐ ER EKKERT
BANNAÐ.“
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Það er tími útskrifta núna sem þýðir sýningar, veislu-
höld og að sjálfsögðu mikil gleði. Að þessu sinni vildi
Sirkus kíkja á undirbúning nemenda í Ljósmyndaskóla
Sissu og sjá hvernig allt gengi. Sirkus ræddi við fjóra
nemendur af því tilefni og fylgdist með undirbúningn-
um. „Að þessu sinni eru það 14 nemendur sem útskrif-
ast og af því tilefni er sýning á laugardaginn,“ segir Sissa.
„Þetta eru mjög mismunandi verk hjá þeim og því mjög
athyglisvert að koma og kíkja, “segir Sissa stolt af nem-
endunum. Útskriftarsýningin er laugardaginn 27. maí
að Hólmaslóð 6 og mun hún standa fram yfir annan í
hvítasunnu og er opin á milli 16:00 til 21:00.

ALLTAF FLOTTUR ÞEGAR MAÐUR ER NAKINN
Ásgerður Egilsdóttir er 20 ára fyrrverandi iðnskóla-

nemi og nú þremur árum síðar ákvað hún að láta slag
standa og skella sér í Ljósmyndaskóla Sissu.

Hvað lærðirðu á náminu? „Vá, ég komst að öllu, ég
vissi ekki neitt og var algjör amatör í þessum efnum og
er það enn,“ segir Ásgerður hress.

Getur þú sagt mér frá útskriftarverkefninu? Þetta eru
nektarmyndir, tvær gagnkynhneigðar stelpur, þetta er
mjög sensual, köllum það bara nude. Verkið heitir í raun
Nude en stelpurnar eru saman á mynd og þetta kemur
ofsalega vel út. Ég tók myndirnar í stúdíói af því mér
finnst það svo fallegt. Þetta eru ekki pornó-myndir held-
ur mjög fallegt og létt. 

Af hverju nektarmyndir? „Það er nú frekar persónu-
legt val og búið að vera í hausnum á mér í langan tíma.
Mér finnst nekt svo falleg, alveg sama hver það er eða
hvernig maður er í laginu, þá er maður alltaf flottur þeg-
ar maður er nakinn,“ segir Ása um val á verkefni. 

EKKERT NEMA ÚTSKRIFTARVERKEFNIÐ KEMST AÐ
Thelma Gunnarsdóttir er 22 ára krabbi sem var au-

pair í New York og tók þar einn kúrs í ljósmyndun. Þar
fékk hún bóluna og ákvað að sjá hvernig landið liggur og
kaus Ljósmyndaskóla Sissu.

Reynsla? Það er nú New York-kúrsinn sem ég tók í
School of Visual Arts en svo hef ég verið með áhuga síð-
an ég var pínulítil. En ég hef meiri áhuga fyrir fólki og
mannlífi frekar en dauðum hlutum.

Getur þú sagt mér frá útskriftarverkefninu? Ég tek
níu myndir úti í umhverfinu, það er eitt módel á hverri
mynd en það er ekkert sérstakt þema þannig. Þetta eru
mjög dramatískar myndir og allar teknar í gömlu um-
hverfi, í eyðibýlum, gömlum húsum og þannig. 

Hvað lærðiru á ferlinu? „Aðallega fljót vinnubrögð,
eins og þegar ég tók mynd í vatni þá þurfti að hafa hröð
vinnubrögð svo módelið myndi ekki krókna úr kulda,“
segir Thelma og hlær.

Hverju ertu upptekin af þessa stundina? „Engu nema
útskriftarverkinu, það kemst ekkkert annað að þessa
stundina,“segir Thelma sem er á fullu.

NÍU MYNDIR AF NÝVÖKNUÐU FÓLKI
Bergljót Þorsteinsdóttir er 32 ára vatnsberi og er í

barneignarleyfi frá flugfreyjunni og af því tilefni ákvað
hún að læra ljósmyndun hjá Sissu. 

Hvers vegna þetta nám? „Ég vinn sem flugfreyja og
var í barneignarleyfi og ákvað að prófa eitthvað nýtt og
taka mér frí í fluginu á meðan,“ segir Bergljót ánægð
með námið. En ég hef í nógu að snúast er með tvö stráka
núna og annað á leiðinni núna í ágúst,“ segir Bergljót og
skellir upp úr. 

Hverju ertu upptekin af þessa dagana? „Ég er á fullu
að undirbúa sýninguna fyrir laugardaginn og klára skól-
ann með stæl. En svo ætlum við fjölskyldan að skella
okkur til Krítar að sleikja sólina í tvær vikur. En síðan
bara taka myndir á fullu en aðalverkefnið er að eiga
þetta barn í ágúst,“ segir Bergljót glöð í bragði.

Getur þú sagt mér frá útskriftarverkefninu? „Útskrift-
arverkefnið eru níu myndir af nývöknuðu fólki. Þetta
eru svart-hvítar myndir og flest allt vinir eða vanda-
menn. Það er ekkert svo auðvelt að droppa inn á hvern
sem er og því urðu vinir og vandamenn fyrir valinu,
svona þeir sem standa mér næst, “segir Bergljót og skell-
ir upp úr.

ÁTTA GOÐ OG MELLI
Sigurður Gunnarsson er 28 ára áhugaljósmyndari

sem ákvað að láta drauminn verða að veruleika og
skelllti sér til Sissu. 

Reynslan? „Ég hef verið að taka myndir sem áhuga-
ljósmyndari í svona 2 ár, ég hef bara svo gaman af ljós-
myndun og skoða fallegar myndir,“ segir Sigurður
ánægður með námið. 

Getur þú sagt mér frá lokaverkefninu? „Ég er með tvö
verkefni annað heitir Goðar Íslands þá er ég að taka
portrett-myndir af öllum átta goðunum í ásatrúarfélag-
inu, þar sem þeir standa í sínu goðorði, sem er þeirra
svæði. Ég er menntaður sagnfræðingur og fannst þetta
vanta, ljósmyndir eru ákveðnar heimildir og þetta vant-
aði að mínu mati. Hitt verkið mitt heitir ekkert sérstakt
en ég kalla það Melli. Vinur minn hann Höskuldur eða
Melli eins og hann er kallaður fékk krabbamein núna í
byrjun árs og fór í lyfjameðferð. Melli gaf mér leyfi til að
fylgja sér og taka myndir af meðferðinni. Myndirnar eru
af honum í sínu daglega amstri, hvor sem það er heima,
með vinunum, uppi á spítala eða annars staðar,“ segir
Sigurður þakklátur.

Hverju ertu upptekin af þessa stundina? „Ég var að
eignast stelpu núna 9. maí þannig að ég er í rosalegum
pabbaleik. Fyrir utan lokasýninguna þá er það hún Her-
dís Sigurðardóttir sem á allan minn hug og hjarta,“ seg-
ir hinn nýbakaði faðir.

Hvað á að gera í sumar? „Ég ætla að aðstoða Sissu að
taka myndir í brúðkaupum og ala stelpuna upp,“ segir
Sigurður og skellir upp úr. sigga@minnsirkus.is

NEMENDURNIR. 

SISSA RENNIR YFIR STÖÐUNA.

VERIÐ AÐ RÆÐA MÁLIN.

SJÓN ER SÖGU RÍKARI





HEIMASÍÐA VIKUNNAR

MMMMMMMMM
SAKIS
Heimasíða vikunnar að þessu sinni er www.sakis-star.com/. Síðan

er tileinkuð gríska söngvaranum og kyntröllinu Sakis Rouvas, sem

kynnti einmitt Eurovision-keppnina. Á síðunni má sjá fullt af sexí

myndum af drengnum, öll heitustu lögin hans, myndbönd auk

texta.

Þessi síða er algjört möst fyrir þá sem njóta þess að horfa á falleg-

an karlmann syngja. Reyndar ku hann samkvæmt fréttaskeytum

vera samkynhneigður en það er þó ekki staðfest.

TA
LH

Ó
LF

 F
R

Æ
G

A 
FÓ

LK
SI

N
S.

..
 

SIRKUSTVÍFARAR

Þeir eru miklar kempur tvífarar vikunnar. Annars vegar er það Ian McKellen sem fer á kostum í myndinni The Da Vinci Code sem er í kvikmynda

húsum þessa dagana. Hins vegar er það Þráinn Karlsson sem fer á kostum í leikverkunum Fullkomnu brúðkaupi og Litlu hryllingsbúðinni. Báði

eru þetta miklir reynsluboltar á leiklistarsviðinu enda báðir gamlir og góðir á því. 

IAN MCKELLEN ÞRÁINN KARLSSON

14

EKKI NÓGU
DJÚSÍ
Fjölnir Þorgeirsson athafnamaður er með skýra og

greinilega talhólfskveðju:

„Þetta er Fjölnir ég er ekki við eins og er. En leggið

inn skilaboð og ég mun hafa samband eins fljótt

og ég get. Takk og bless.“

Fjölnir er alltaf mjög plöggaður á því. Alla daga.

Hann er alltaf vinalegur á því og virkilega ferskur.

Engu ábótavant hvað ferskleika varðar í þessari

kveðju. Hann mætti skreyta hana með einhvers

konar krúsídúllum eins og til dæmis að hafa hana

líka á ensku. Mætti vera örlítið kryddaðara. 

★★★★★

MANNANÖFN
VIKUNNAR

LÖGLEG – EN VESALINGS BÖRNIN

Austar Kort – Hljómar eins og veðurspá hjá Sigga Stormi

Hagbarður Hagbert – Dæmdur til að verða hagfræðingur.

Ingimagn – Lýsingingarorðið „kyngimagnaður“ verður oft „Ingi-

magnaður“ í munni eineltisseggja. 

Eðna – Allir halda að hún heiti Erna og kunni ekki að segja „R“

þegar hún kynnir sig. 

1. ÞÚ ERT AÐ FARA Í FERÐALAG OG ÞÚ ÞARFT AÐ
VELJA EINN ÁFANGASTAÐ, HVAÐ VELUR ÞÚ?
a.skóg b.foss c.fjöll og kletta d.hótel e.tjaldúti-
legu f.vatn og læk

2.ÞÚ ÆTLAR AÐ HVÍLA ÞIG, HVERNIG FERÐU AÐ?
a. lest b.hlustar á tónlist c. horfir á sjónvarpið d.
dáist af idolinu þínu og lætur þig dreyma
e.færð þér blund

3. HVER ER UPPÁHALDSLITURINN ÞINN?
a.grænn b.blár c.brúnn d.rauður e.grár f.svart-
ur g.fjólublár h.gulur

4. ÞÚ STENDUR HJÁ VATNI, HVAÐ ER Í VATNINU?
a.bátur b.laufblað c.svanur d. bensínrákir/olíu-
pollur

5. HVER ER UPPÁHALDSÁVÖXTURINN ÞINN?
a.melóna b.epli c.pera d.banani e.ananas
f.appelsína g.kirsuber h.greip

1.

a. Þú ert mjúk og tillitssöm manneskja. Þú kippir þér lítið upp við

hættu og veltir þér lítið upp úr því sem þú þráir. Ef þú ert karl þá ert

þú ekki sérstaklega metnaðarfullur og frekar auðveldur í umgengni.

b. Þú ert stuðpinni og vilt vera þar sem allt er að gerast, þú vilt litríkt

líf og ert mjög félagslynd manneskja. Þú átt gott með að laga þig að

breyttum aðstæðum.

c. Þú ert kraftmikil persóna og frekar andlega þenkjandi. Aðeins of

fljót í vörn og átt frekar auðvelt með að misskilja fólk. Þú leggur lítið

upp úr áliti annarra og ert frekar stutt í spuna.

d. Þú elskar frægð og frama. Þú berst til að fá þitt fram og ert með

frjótt ímyndunarafl. Þú ert frekar viðkvæmur karakter en um leið

frumlegur. Þú ert lærdómsfús, svo um munar. 

e. Þú þarft að hafa mikið fyrir hlutunum, lífið er frekar brösugt hjá

þér og þú óskar þér einungis að lifa venjulegu og þægilegu lífi.

f. Þú ert frjór í hugsun og flýtur einhvern veginn áfram í lífinu. Þú

elskar rómantík.

3.

a. Þú ert viljasterk persóna og úrræðasöm. Þú ert á gangi upp met-

orðastigann þar sem takmarkið er að komast langt.

b. Þú ert með sterkan vinakjarna í kringum þig. Þú vilt frið og sam-

lyndi í kringum þig. Ef einhver spenna eða óþægindi eru í umhverfi

þínu, þá ertu ekki lengi að láta þig hverfa.

c. Þú ert nautnaseggur sem elskar að láta stjana við sig, fjölskyldan

er þinn hlekkur í þeim efnum og er allltaf bak við þig sama hvað.

d. Þú ert extra mikil keppnismanneskja, keppni og að vinna er þitt

mottó. Lífið er svo sannarlega ekki leikur einn heldur hörð sam-

keppni. Þú ert orkubolti og mjög aktívfur.

e. Þú hlakkar til að lifa rólega og þægilega lífinu sem þú hefur fyrir

löngu ákveðið að muni verða að raunveruleika einn daginn. Þú ert

frekar einrænn og vilt ekki vera í of miklum hasar eða fjöri.

f. Svartur er neikvæður litur, og því er líf þitt að einhverju leyti þyrn-

um stráð. En um leið ertu að reyna að skera þig úr hópnum þar sem

persónuleiki þinn er einstakur og gerir það að verkum að þú ert ekki

neikvæð manneskja þótt liturinn sé neikvæður.

g. Þú ert blíð og nærgætin persóna sem vill flestum vel. Þú ert vís

með að láta öðrum líða vel þegar þeir þurfa á því að halda. Þú ert

framkvæmdaglöð og átt auðvelt með að gera fólk í kringum þig

glatt.

h. Ef þú valdir gulan sem þinn uppáhaldslit þá er kominn tími til að

endurhugsa hlutina og breyta til. Á morgun segir sá lati.

4.

a. Þú hefur Lukku Láka-

sjarma, harður nagli en

ómótstæðilega flottur á því.

Þú ert hugrakkur og heppinn.

b. Þú ert frekar latur og

þreyttur á því sem þú ert að

gera í lífinu.

c. Þú ert rómantíkus af guðs

náð og ekki svo metnaðar-

gjarn.

d. Þú ert taugaóstyrkur

karakter og allt of gætinn á

allt og alla.

5.

a. Þú berð af í þokka og feimnislegt fas þitt lætur hvern sem er kikna í hnjánum. Þú ert metnaðarfullur einstaklingur og ert ekki

sammála öllum. Þú stendur fast á skoðunum þínum en veist ávallt þitt hóf. Þú þráir peninga og háa stöðu.

b. Þú hefur þínar aðferðir til að taka á hlutunum, það leiðir oftast til góðra málaloka. Þér er treyst, þú ert tillitsöm og kurteis persóna

í alla staði.

c. Þú ert málamiðlari og varkár hvað varðar deilur og rökræður, þú hlustar vel og leggur svo eitthvað til málanna. Þú átt auðvelt með

samvinnu og samskipti við aðra en það eina sem heftir þig er neikvæðni. 

d. Þú ert sleipur karakter, ef þú ert karlmaður þá ertu mjög félgaslyndur og átt auðvelt með að falla inn í hópinn. Ef þú ert stelpa

ertu svolítill tom-boy karakter. Hvort kynið sem þú ert þá ertu oftast í góðum málum hvað varðar vinnu og fjármál.

e. Þú ert metnaðarfullur og vilt ná langt. Þú elskar spennu og hættur og þefar þær uppi eins og óður maður. Þú átt þér stóra drauma

og fylgir þeim eftir nema átt það til að villast á vegi þínum ef meiri spenna bíðst.

f. Þú ert næmur á líðan annarra en þinn löstur er að þó þér líði illa þá heldurðu áfram að brosa þar til þú brotnar niður. Þér líður best

í faðmi fjölskyldu og vina og finnst einstaklega gaman að spjalla.

g. Þú ert drottning eða kóngur og ekkert annað dugir. Þú ert með sjarma sem getur platað hvern sem er, þú getur fengið hvern sem

er með þér í lið. En á móti kemur að þú átt erfitt með að tjá tilfinningar þínar og segja hvað þér sjálfum finnst. Feimnin getur valdið

því.

h. Þér finnst gott að vera einn, þú ert ljóðrænn og berð gott skynbragð á fegurð. Þeir sem ekki þekkja þig vel finnst þú frekar kaldur

einstaklingur og verður það því órólegt í kringum þig.

2.

a. Þú ert varkár manneskja, þú velur vini þína vel og vandlega. En þú ert sannur vinur og rausnarlegur, kemur þeim á óvart og gerir

þeim glaðan dag. Þú ert viðkvæmur og gætinn og finnst gott að hugsa. Þú ferð þér hægt og tekur lífinu með ró.

b. Þú elskar spennu, það er stutt í það að þú sért spennufíkill. Þú ert málgefinn og átt auðvelt með að eignast vini og ert frekar fé-

lagslyndur að eðlisfari.

c. Þú ert einstaklega raunsær og frekar íhaldsamur karakter. Þú ert mjög sanngjarn og frekar beinskeittur.

d. Þú ert með mikið ímyndunarafl og rómantískur. Þú sérð oft ekki muninn á raunveruleika og óraunveruleika. Þú ert mikil tilfinn-

ingavera og frekar mikill stríðnispúki.

e. Það er hægt að reiða sig á þig í einu og öllu. Þú ert kannski eilítið of varkár og óákveðinn. Þú gerir sjaldan mistök þar sem þú ert

alltaf á bremsunni en mundu að ef þú tekur ekki áhættu missirðu af vinningnum.

HVERNIG TÝPA ERTU?
SPURNINGAR

SVÖR

FJÖLNIR MÆTTI
VERA MEÐ

MEIRA DJÚSÍ
TALHÓLF. 
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„ÉG MUN SYNGJA
Á NÆRBUXUNUM“
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SETH SHARP ER PRINCE-AÐDÁANDI Í HÚÐ OG HÁR. Í FYRRASUMAR HÉLT HANN TRIBUTE-TÓNLEIKA TIL HEIÐ-
URS LISTAMANNINUM VIÐ GÓÐAR UNDIRTEKTIR. NÚNA SNÝR HANN AFTUR MEÐ BETRUMBÆTTA SÝNINGU.

„Það verður hraðara tempó í þessari sýn-
ingu. Meira danspartí,“ segir Seth Sharp sem
mun halda tvenna Prince tribute-tónleika á
Gauki á Stöng. Hann hélt tónleika í fyrra með
efni popparans smávaxna en þessir eru með
breyttri uppröðun. Ný hljómsveit og ný
söngkona.

SÖNGKONA ÚR IDOLINU
Söngkonan sem um ræðir er Guðbjörg

Elísa Hafsteinsdóttir. „Hún kom til mín í
raddþjálfun og ég sá strax að það er mikið
spunnið í þessa stelpu. Hún er tvímælalaust
með þennan X-faktor,“ segir Seth sem hefur
verið með fjölda listamanna í raddþjálfun.
Ber þar fyrst að nefna bandarísku stórstjörn-

urnar í Scissor Sisters. Guðbjörg kemur til
með að syngja bakraddir en einnig mun hún
syngja lagið Nothing compares to you sem
hún söng einnig í Idolinu. 

NÆRBUXNASÝNING
Seth Sharp ætlar að koma með eina

drastíska breytingu á tónleikasýningunni.
„Ég mun syngja á nærbuxunum,“ segir hann
og hlær. „Ég er búinn að vera alveg á fullu hjá
einkaþjálfara í vetur til þess að koma mér í
form. Nú er ég ekki lengur feitur.“

Hvað tekurðu í bekk?
„Ég reif vöðva þannig að ég hef ekkert ver-

ið að taka bekkinn með stöng. Ég nota bara
handlóð,“ segir Seth mjög vanur. 

MICHAEL JACKSON RÉÐIST Á PRINCE
Seth fékk hugmyndina að því að vera á

nærbuxunum frá meistaranum sjálfum –
Prince. „Ég sá hann þannig á tónleikum og
það var mjög flott. Það opnaði nýjar víddir að
sjá hann á nærbuxunum,“ segir Seth og hlær.
„Það réðist á hann Michael Jackson eftir-
herma á þessum tónleikum. Ég vona að ein
slík mæti á mína tónleika,“ segir Seth. 

En heldurðu að Prince sjálfur mæti?
„Ég set hann allavega á gestalistann.“

Hægt er að nálgast miða á sýninguna hjá
Seth á midi.is og í Skífunni. 

soli@minnsirkus.is

GUÐBJÖRG OG SETH SNÚA BÖK-
UM SAMAN Á PRINCE TRIBUTE-

TÓNLEIKUM Á GAUKNUM. 

NÚ ER KOMINN TÍMI TIL AÐ HENDA AF SÉR SPJÖRUN-
UM OG SKELLA SÉR Í SUND. ÁÐUR EN ÞAÐ ER GERT ER
ALGJÖÖRT MÖST AÐ KÍKJA Á SUNDFATNAÐINN OG SJÁ
HVORT KOMINN SÉ TÍMI TIL AÐ ENDURNÝJA.

TopShop

Bikiní frá 2.990 til 3.990 krónur.

Oasis

1.890 til 3.990 krónur.



PRAVDA Í SAMSTARFI VIÐ SÓLBAÐSSTOFUNA SMART OG SMIRNOFF STEND-
UR FYRIR KEPPNINNI, PRAVDAPRINSESSAN  2006. HALDNAR VERÐA ÁTTA
UNDANKEPPNIR, EIN Í HVERJU BLAÐI OG ER ÞESSI SÚ ÁTTUNDA OG SÍÐ-
ASTA. SIGURRVEGARINN ÚR HVERRI KEPPNI FER SÍÐAN Í LOKAKEPPNI ÞAR
SEM FERÐ FYRIR TVO TIL EVRÓPU Í BOÐI ICELAND EXXPRESS ER Í AÐALVERÐ-
LAUN. STELPURNAR Í KEPPNINNI ERU VALDAR Á LAUGARDAGSKVÖLDUM Á
SKEMMTISTAÐNUM PRRAVDA. FJÓRAR ERU MYNDAÐAR Á HVERJU KVÖLDI
OG ÞÆR KEPPA SÍÐAN Í NÆSTA TÖLUBLAÐI SIRKUS. SÚ SEM FER ÁFFRAM Í
HVERT SKIPTI FÆR AÐ LAUNUM FIMM TÍMA LJÓSAKORT HJÁ SÓLBAÐS-
STOFUNNI SMART AUK 10 ÞÚSUND KRÓNAA INNEIGNAR Á SKEMMTISTAÐN-
UM PRAVDA. KJÓSTU ÞÍNA UPPÁHALDSSTÚLKU.

MARINA VANN
Í síðustu keppni var það Mar-
ina Kovasevic sem sigraði og
fær hún að launum fimm
tíma ljósakort frá sólbaðs-
stofunni Smart auk 10 þús-
und króna inneignar á
skemmtistaðnum Pravda.

VELDU ÞÍNA PRINSESSU
4 SENDU SMS OG VELDU ÞÍNA

PRAVDAPRINSESSU
4 ÞÚ SENDIR SMSIÐ JA „NR“ Á

SÍMANÚMERIÐ 1900 
4 EF ÞÚ VILT TILL DÆMIS GEFA

STELPU NR 2 ÞITT ATKVÆÐI
SENDIR ÞÚ SMS-SKEYTIÐ JA 2

4 MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í VAL-
INU GETTUR ÞÚ UNNIÐ FÖTU AF
SMIRNOFF ICE Á SKEMMTI-
STAÐNUM PRAVDA

4 99 KR SMS-IÐ 

PRAVDA-
PRINSESSAN 2006

MARGRÉT A. LARSDÓTTIR
Hvaða lagi hélstu með í Eurovision? Með Finnlandi.

Hvað er mikilvægast í fari karlmanna? Að þeir séu hreinskilnir og hressir og skemmtilegir.

Með hvaða manni myndirðu  helst vilja eyða einni helgi í sumarbústað? Colin Farrell.

EYDÍS EIR BJÖRNSDÓTTIR
Hvar er besta djammið í heiminum? Bara allt Þýskaland og Pravda.

Hvað er rómantík? Kerti og kynlíf.

Hjá hvaða manni í allri mannkynssögunni langar  þig mest  að sofa hjá? Clive Owen.

SIGRÍÐUR KRISTÍN MAGNÚSDÓTTIR
Hver er fyndnastur? Davíð Oddsson er algjör krúttbangsi.

Dansa eða chilla við barinn? Dansa, alveg tvímælalaust.

Furðulegasti staður sem þú hefur gert það á? Í lyftunni í Kringlunni og hún er úr gleri.

HELGA MARÍA GUÐMUNDSDÓTTIR
Hver er djammdrykkurinn þinn? Captain í Coke.

Hvað er best við Pravda? Fjölbreytni af fólki, alls konar týpur.

Á að skella sér eitthvað út í sumar? Nei ekki þetta sumarið. Eða jú ég skelli mér til Eyja.

11 22

33 44





SKEMMTILEG
SKÖPUNARGLEÐI
ÞAÐ MÁ EKKI GLEYMA HAFNFIRÐINGUM ÞRÁTT FYRIR AÐ AÐSETUR SIRKUSS SÉ MIÐSVÆÐIS. SKÓLASTARFIÐ Í HAFNARFIIRÐI ER Í BLÓMA OG ÞAR SEM VIÐ
VILDUM GRENNSLAST FYRIR UM FRAMTÍÐARLISTASPÍRUR BÆJARINS BÖNKUÐUM VIÐ  UPP Á HJÁ NEMENDUM Í IÐNSKÓLANUM Í HAFNARFIRÐI. ÞAR ER ÚT-
SKRIFTARSÝNING NEMENDA Í FULLUM GANGI OG  GETA GESTIR OG GANGANDI LITIÐ ÞAR VIÐ FRÁ 14:00-17:00 ALLA VIRKA DAGA. AÐ ÞESSU SINNI ÚTSKRIF-
UÐUSTT 54 NEMENDUR OG VIÐ SMELLTUM OKKUR Á LOKASÝNINGUNA OG TÖLUÐUM VIÐ ÞRJÁ NEMENDUR SEM VORU MEÐ VERK Á  SÝNINGUNNI. 

VILDI NÁ SVEITASTÍLNUM BURT
Sveinbjörg Gunnarsdóttir er 39 ára og var á útstillingabraut í Iðnskólanum í Hafnarfirði.

Sveinbjörg vann 1. verðlaun fyrir hönnunargripi og af því tilefni ákváðum við að spjalla við hana
um gang mála..

Hvernig stóð á því að þú valdir þetta? „Ég vann í flokknum umbúðir og lógó fyrir Pipar og salt.
Ég valdi það fyrirtæki vegna þess að mér fannnst það áhugavert. Ég vildi gera þetta nútímalegra
og meira að þeirra smekk, miðað við þann varnig ssem þeir eru að vinna með. Vildi ná þessum
sveitastíl af þeim. Helsta breytingin sem ég
vildi ná framm var að gera þetta
nútímalegra og ná sveitalúkkinu af.

Hverju komst þú að í ferlinu? Það
var aðallega það að það kviknaði rosa-
legur áhugi á grafískri hönnun hjá mér.

LÆRA AÐ LÆRA AFTUR
Valur Arnarson er 44 ára og var að ljúka námi af Listnámsbraut í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Valur vannn 3.verðlaun fyrir hýsi

/skýli sem var unnið úr pappa og frauðplasti .
Hvers vegna ákvaðstu að læra þetta? „Ég hef verið að vinna með skóla en hef lengi látið mig dreyma um frekara nám. Ég er

lærður húsgagna-- og húsasmiður en vildi bæta aðeins við mig. Það er alveg meiriháttar breyting að setjast á skólabekkk eftir 20
ár, maður þarf að læra að læra aftur,“ segir Valur hress í bragði.

Hvernig fannst þér námið og verkefnið sem slíkt?„Mér líkaði al-
veg óskaplega við þetta nám og það kom mér á óvart hversu
blandaður hópurinn var. En ég gerði svona skjólvegg ef svo má
segja, en það er Sumarhúsið og Garðurinn sem stóð fyrir þessari
hönnunarkeppni. Ég hafði hugsað mér þetta sem svona skjól-
sælan stað þar sem hægt væri að lesa, hugsaa eða bara njóta út-
sýnisins. Þetta er svona lítið hreiður eiginlega, þar sem er mikið
næði og ró,“ segir Valur að vitaskuld hæstánægður með árang-
urinn.

UNNUM SAMKEPPNI UM POKA  OG MÖPPUR
Yrsa Úlfarsdóttir er 20 ára nemi í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Hún er stúdent úr Kvennó en á eitt ár eeftir á hönnunar-

brautinni eða almennri hönnun.
Hvers vegna þetta nám? „Ég hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga á hönnun en vildi klára stúdentsprófið svona al-

mennt en hhef alltaf verið að stefna að hönnunarnámi og ákvað þess vegna að fara á Hönnunarbraut hér,“ segir Yrrsa hress
og kát. „Ég er að stefna að hönnun en það er allt í stöðunni,
maður er að velta því fyrir ssér hvað maður vill raunverulega
gera. Ég hef mikið verið að spá í arkitektúr eða innanhús-
hönnun ogg sótti um skóla í Danmörku. Ég veit ekki hvert ég
fer í haust en það kemur í ljós, bíð bara eftir svvari,“segir Yrsa
um framtíðarskólaplön.

Hvernig var að vinna þetta? Ég hafði gaman af því en ég
hef ekki verið að vinna svona stórar mublur, er meira í minni
hælutum. Þaað er aðgengilegra að vinna með minni hluti en
svo er ókosturinn smáatriðavinna, fíneseringin við þaðð. Það
er svona blanda af báðu,“segir Yrsa um vinnubrögðin.

Þú vannst hönnunarkeppni, ekki satt? „Þetta var sam-
keppni um poka og möppur fyrir ráðstefnu sem verður hald-
in á Nordica Hotel í haust,,“ segir Yrsa um keppnina. „Við
vorum þrjár ég, Íris og Unnur, en þetta eru alþjóðleg samtök
og þemaðð er lýðræði og menning barna. Það voru um 40
manns sem tóku þátt svo að við erum stoltar af okkur,“ seg-
ir Yrsa stolt.
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SKYNDILEGA STREYMIR UM HRÁTT RÝMIÐ MIKIL HRIFNING OG ÞAU ERU MEÐ SÆLUBROS Á
VÖR. LITSKRÚÐUGUR DAÐURDDANS ER TEKINN OG ÞAR MEÐ ER SÝNINGIN HAFIN. 

SKÓR: 38 ÞREP. 
BUXUR: KRON KRON. 
TIGER BOLUR: KRON KRON
VESTI: GK.

SKÓR: EINKAEIGN. 
SOKKABUXUR: SPÚÚTNIK.
STUTTBUXUR: ZARA. 
BOLUR: GK. 
JAKKI: KRON KRON. 

SKYRTA: KROON KRON. 
VESTI: KRON KRON.
TIGERBUXUR: KRON KRON.
GRIFFLUR: ROKK OG RÓSIR.

FRÍÐA: SKÓR: EINKAEIGN. BBUXUR: KRON KRON.
SUNDBOLUR: SPÚÚTNIK. BOLUR: GK.

DANIEL: SKÓR: ELVIS. SOKKAR: SPÚÚTNIK.
STUTTBUXUR:  KRON KRON. BOLUR: ALL SAINTS.

JAKKI: KRON KRON.

BUXUR: KRON KRON.
BOLUR: KRON KRON.
KLÚTUR: ELVIS.



23
Stílistar: Ása Ottesen og Sigga Ella. Make-up: Alma Ösp Arnórsdóttir. Módel: Fríða og Daniel

Sirkus-m
yndir H

örður Sveinsson

SKÓR: GLAMÚR. 
SOKKAR: ROKK OG RÓSIR 

STUTTBUXUR: KRON KRON. 
VESTISPEYSA: KRON KRON.

SKYRTA: ZARA.



ANTONIO BERARDI ER MEÐAL FORYSTULJÓNA Í TÍSKUBRANSANUM Í
LONDON EN HANN VAKTI ÓSKIPTA ATHYGLI EINUNGGIS EINU ÁRI EFTIR AÐ
HANN ÚTSKRIFAÐIST. SÝNINGIN VAR BARA UPPHAFIÐ AÐ SIGURGÖNGU
HANS, ÞAR SEM HANN  SÝNDI Í MÍLANÓ OG PARÍS VIÐ HYLLLI FLESTRA.
FATNAÐUR HANS EINKENNIST AF FRUMLEGUM SNIÐUM OG ER TÖFRAA-
BLANDA AF EINSTAKRI MÝKT OG SNERPU. NAOMI CAMPBELL, DEMI
MOORE, PRINCE, „POSH“ SPICE OG DAVID BECKKHAM ERU MEÐAL MIKILLA
ÁHANGENDA ANTONIO BERARDI. 

VOR- OG SUMARLÍNAN
2005 Á TÍSKUVIKUNNI
Í MÍLANÓ 2004.

FÉKK SÍN FYRSTU SAVILE ROW-
JAKKAFÖT ÞEGAR HANN VAR 6 ÁRA
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ANTONIO BERARDI
AÐ LOKINNI VEL

HEPPNAÐRI
SÝNINGU.

MÓDEL Í HÖNNUN
ANTONIO BERARDI. 

ANTONIO BER-
ARDI VOR- OG
SUMARLÍNAN

2005.





X-LISTINN
SÆTI FLYTJANDI LAG 

1. Mammút Þorkell

2. Angels And Airwaves The Adventure

3. Red Hot Chili Peppers Dani California

4. Tony The Pony Army Of The Sun

5. Coheed And Cambria Welcome Home

6. Snow Patrol You’re All I Have

7. Benny Crespos Gang Shine

8. Korn Coming Undone

9. A.F.I Miss Murder

10. Dr. Spock Pumas For Sharif

11. The Raconteurs Steady As She Goes

12. Jakobínarína His Lyrics Are Disastrous

13. 10 Years Wasteland

14. Dikta Losing Every Day

15. Panic! At The Disco The Only Difference

16. Wolfmother Woman

17. Nilfisk Sometimes In The Summer

18. The Darkness Girlfriend

19. Dr. Mister & Mr. Handsome Is It Love

20. Blue October Hate Me

20TOPP

LISTINN
ÍSLENSKI

SÆTI FLYTJANDI LAG 

1. Nylon  Losing A Friend

2. Gnarls Barkley  Crazy

3. Fall Out Boy  Dance Dance

4. Shakira Ft. Wyclef  Hips Dont Lie

5. Nickelback Savin Me

6. Black Eyed Peas Gone Going

7. Fort Minor Where’d You Go

8. Lucas Prada  And She Said

9. Jack Johnson  Gone Going

10. Teddy Geiger  For You I Will

11. Drifskaft  17 Years

12. Girl Next Door Savin Jane

13. Á Móti Sól  Hvar Sem Ég Fer

14. Nick Lachey  Whats Left Of Me

15. Kelly Clarkson  Walk Away

16. Jeff Who?  Barfly

17. Snorri Snorrason  Allt Sem Ég Á

18. Pussycat Dolls  Beep

19. Beverly Knight Piece Of My Heart

20. Nelly Furtado Promiscuous

20TOPP

NYLON HEFUR KOMIÐ SÉR VEL FYRIR Í FYRSTA
SÆTI MEÐ LAGIÐ LOOSING A FRIEND.

MAMMÚT Á TOPPNUM MEÐ LAGIÐÐ ÞORKELL
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ÞETTA ER EITT DÝRASTA

EINKAPARTÍ SEM HALDIÐ

HEFUR VERIÐ HÉRLENDIS.

BEINN KOSTNAÐUR ER Á

MILLI FIMM OGG TÍU MILLJ-

ÓNIR KRÓNA.

„Það var bara skýrt markmið – að bjóða það
ferskasta og besta,“ segir Margeir Ingólfsson
sem hefur umsjón með vali á allri tónlist í
Burn-partíinu alræmda sem haldið verður á
vegum Coca-Cola á morgun í Iðuhúsinu. Ís-
lenska „.þotuliðinu“ hefur verið boðið eins og
kemur glögglega í ljós í tímaritinu Hér & nú í
dag en blaðið birtir þar gestalistann fyrir partí-
ið. Tónlistin í partíinu verður ekki neitt rusl og
ekkert er til sparað. 

FILUR OG JOSEPHINE PHILIP TIL LANDSINS
Sem fyrr segir fékk Margeir þau fyrirmæli

að bjóða aðeins upp á það ferskasta og besta.
Aðalnúmerið í partíinu eru því Filur og söng-
konan Josephine Philip sem koma til landsins
bara til að spila í þessu partíi og fara strax aft-
ur af landi brott. Filur er frá Danmörku og er
eitt af heitustu nýju danstónlistarböndunum í
Evrópu. Aðrir sem koma fram eru Kasper
Björken, Hermigervill, Blake, Jack Schidt, Dr.
Mister & Mr. Handsome og Margeir sjálfur.
Mismunandi tónlist verður á milli hæða.
Danspartí á fjórðu, en öllu lágstemmdari
stemning á þeirri þriðju. 

PENINGAR AUKAATRIÐI
Margeir fékk frjálsar hendur en átti þó að

hafa það fyrir sjónum að eitthvað „live“.
„Markið var sett mjög hátt og við höldum okk-
ur við það. Þetta er ansi veglegt og ansi mikið
lagt í þetta. Eitthvað kostar þetta, það er nokk-
uð ljóst,“ segir Margeir. „Það er ekkert til spar-
að og ég fékk þau skilaboð þegar ég var að velja
tónlistarmennina að verðið skipti engu máli.
Að sama skapi er allt fyrsta flokks varðandi
hljóðkerfi. Það er ekki á hverjum degi sem það
er þannig þegar maður er að troða upp,“ segir
hann. „Það er alveg kominn fiðringur í mann
svona þremur dögum fyrir herlegheitin.“

soli@minnsirkus.is

STAÐREYNDIR UM
BURN-PARTÍIÐ

BOÐSGESTIR:
– 300 manns. Markaðsstjóri Coca-Cola Europe og föruneyti.

Erlendir gestir Coca-Cola. Svæðisstjóri BMW Central-Europe

og föruneyti. 

– Íslendingar: Fallega fólkið, forstjórar, fyrirsætur, fótbolta-

menn, fjölmiðlafólk, tónlistarfólk o.s.frv.

VEITINGAR:
– OPEN BAR (Þ.e. í boði eru allar fljótandi veitingar sem hug-

urinn girnist.)

– Hægt verður að taka skot í gegnum ísskúlptúr.

– 6 barir verða í húsinu til að koma í veg fyrir bið eftir drykkj-

um.

ANNAÐ:
– Fjölmiðlum verður ekki hleypt inn og leitað verður á fólki að

myndavélum.

– Miðarnir (crystal-in-a-box) voru sérsmíðaðir í Kína. Þeir

kláruðust á miðvikudag en verið er að reyna að fá sendan til

landsins smá aukaskammt með DHL.

– Burn-partíin hafa verið haldin víða um Evrópu. Sams konar

partí hafa meðal annars verið haldin fyrir valda gesti í

London, Moskvu og Barcelona.

– Þetta er eitt dýrasta einkapartí sem haldið hefur verið hér-

lendis. Beinn kostnaður er á milli fimm og tíu milljónir króna.

– Dyraverðir verða mjög stífir. Enginn fer inn nema framvísa

kristalnum.

– Yfirdyravörðurinn er tæplega tveggja metra rumur af afrísk-

um uppruna.

– Unnið hefur verið að undirbúningi partísins í nokkra mán-

uði og eru það hátt í hundrað manns sem koma að vinnunni

með einhverjum hætti hér heima og erlendis.

– burn.is (boðsgestir fá aðgang að læstum innrivef þar sem

sett verður inn ítarefni reglulega fram að partíinu).

– Partíið byrjar kl. 21.00 (það þýðir ekki að mæta nema vera

boðið – það mun engum takast að kjafta sig framhjá dyra-

vörðunum).

NÚ ER VART TALAÐ UM ANNAÐ EN
HIÐ ALRÆMDA BURN-PARTÍ SEM
COCA-COLA STENDUR FYRIR Í IÐU-
HÚSINU ANNAÐ  KVÖLD. Í GÆR
BIRTI TÍMARITIÐ HÉR & NÚ LISTA
YFIR GESTINA Í PARTÍINU OG Í
KJÖLFARIÐ Á ÞVÍ HEFUR UMTALLIÐ
AUKIST TIL MUNA. MARGEIR ING-
ÓLFSSON ER TÓNLISTARSTJÓRI Í
PARTÍINU EN HANN FÉKK ÞAU FYR-
IRMÆLI  AÐ FINNA ÞAÐ FERSKASTA
OG FLOTTASTA – SAMA HVAÐ ÞAÐ
KOSTAR. 

EKKERT ER TIL SPARAÐ
Í BURN PARTÍINU

DR. MISTER OG MR. HANDSOME HALDA UPPI
FJÖRINU. 

HINN ALRÆMDI HERMIGERVILL LÆTUR EKKI SITT
EFTIR LIGGJJA. 

MARGEIR ER TÓN-
LISTARSTJÓRI Í

PARTÍINU OG FÉKK
ÞAU FYRIRMÆLI AÐ

FINNA ÞAÐ FERS-
KASTA – SAMA

HVAÐ ÞAAÐ KOSTAR. 
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SKEMMTISTAÐIR
FÖSTUDAGURINN 26. MAÍ
CAFE OLIVER

Dj Smørrebrød kemur alla leiðina frá Danmörku til þess að
hita fólkið upp. Hinn eini sanni Dj JBK ætlar að spila með
honum svo það er ekkert annað að gera en dusta rykið af
dansskónum og hvítta á sér tennurnar.

GAUKURINN
Nýjasta plata Sólstafa, Masterpiece of Bitterness, er nú

komin í allar helstu plötuverslanir landsins, en það er finnska
plötufyrirtækið Spikefarm sem gefur hana út og hefur hún
fengið afbragðsdóma hérlendis sem og erlendis.

PRAVDA
Það verður magnað stuð hér langt fram eftir kveldi, það er

enginn bolabítur inni á þessum stað heldur hitabrandur því
þetta er eitt heitt kvöld. Því það eru dj Áki pain og dj Teddy
sem ætla að slá á létta samblandsstrengi.

CAFE VICTOR
Hljómsveitin Nó Pí spillar milli 23–01 til að hitta upp fyrir

nóttina, Carlsberg 5 í fötu á 1.700 og Hot and sweet á spott-
prís. DJ Þrölli þrjú og þú eftir að Nó Pí eru búnir á því eftir allt
stuðið gerir svo kofann fokheldan um eittleytið og sér um að
koma þér og þínum í fimmta gírinn. DJ Jón Gestur tekur svo
við að tvista um eittleytið fram á rauðanótt. 

PRIKIÐ
Sítt að aftan kvöld á Prikinu... munntóbak á tilboði allt

kvöldið... Dj Gísli Galdur sér um partíið og Addi trommari
reynir að tromma í takt. Galdurinn sjálfur ætlar að sjá um að
fjörið haldi í hann. Gísli galdur ætlar að sýna okkur hvernig á
að gera þetta og eins og allir vita er hann góður kennari.

KAFFI HLJÓMALIND 
Fjörið hefst kl. 20 og það er um að gera að missa ekki af

einu eða neinu því það eru Mount Eerie, Woelv, Micah Blue
Smaldone og Lay Low sem fara á kostum. Eitthvað sem þú
lætur ekki fram hjá þér fara.

STÚDENTAKJALLARINN
Það er tónlistarkarnival á Stúdentakjallaranum. Aðgangs-

eyrir er 1.000 krónur sem rennur óskertur til ABC barnahjálp-
ar. Eftirfarandi listamenn koma fram: Aizyou, Andrúm, Helgi
Valur, Laylow, Kvartett Þóru Bjarkar. En ekki nóg með það
heldur mun Birgitta Jónsdóttir lesa upp úr verkum sínum. 

HRESSÓ
Hljómsveitin TOUCH spilar frá 22 til 01 og það er eins gott

að enginn missi af því. Að sjálfsögðu, þegar þeir eru orðnir
þreyttir, mun Dj Maggi vera maðurinn um kvöldið, hann
þeytir skífum þar til allt er orðið vitlaust.

SÓLON
Á Sólon í kvöld er það enginn annnar en Brynjar Már sjálf-

ur sem sér um að halda stuðinu á lofti fyrir gesti staðarins. All-
ir velkomnir á Sólon. 

12 TÓNAR
Jon Spencer og félagar spila í 12 tónum. 12 tónar bjóða

gestum og gangandi upp á smá upphitun í verslun sinni að
Skólavörðustíg 15.

KLÚBBURINN
Í kvöld er það glysrokkbandið Mystical Fist sem treður upp

á open mic kvöldi á Klúbbnum. Það er augljóst hver á kvöldið
og hver ræður fjörinu á þessum stað. 

PLAYERS
Hljómsveitin Á móti sól leikur fyrir fjöri á skemmtistaðnum

Players í Kópavogi í kveld. Þeir voru að senda frá sér nýtt lag
og nú er um að gera að heyra það live. Lagið heitir Hvar sem
ég fer og er eftir hljómborðsleikara sveitarinnar. Mættu, því
það er gott að djamma í Kópavogi.

THORVALDSEN
Dj. Hlynur verður nú heldur betur frískur á Thorvaldsen í

kvöld. Það er engu logið með það. Án djóks, það er engu logið
með það, og það besta er að hann er einungis að hita upp fyr-
ir laugardaginn.

NASA
Jon Spencer og Heavy Trash efna til rokkveislu ásamt

þremur mögnuðum gestasveitum, Powersolo, The Tremolo
Beer Gut og Fræ. 

BAR 11
You Got The Power! DJ KIKI-OW (Kitty Von Sometime) veit

hvað er ykkur fyrir bestu. Dansið, þegið og látið vaða.

LAUGARDAGURINN 27. MAÍ
BAR 11

Curver Thoroddsen segir og sér um að 90’s er orðið töff.
Fyrr má nú rota... 90’s hefur löngum þótt einhver hallærisleg-
asti áratugur mannkynssögunnar – þá einna helst því hann
var fremur stíllaus. Þegar tíminn líður og horft er um öxl
breytast viðmiðin. Það mun sannast núna um helgina.

NASA
Menn Í svörtum fötum troða upp á Nasa laugardaginn 27.

maí á kosninganóttinni sjálfri. Búast má við brjálaðri stemm-
ingu hjá þeim piltum og þó sérlega þegar Jónsi fer úr að ofan.

BARINN
Galdurinn ætlar að galdra upp úr vasanum einhverja snilld

eins og alltaf, staðurinn er ferskur, glænýr og stemminginn
heit og fín.Mætið á svæðið og prófið nýja dansgólfið og flottu
drykkina.

HVERFISBARINN
I’m Big daba du daba die, Bigfoot. Það er enginn annar en

stórfóturinn sjálfur sem spilar á Hvebbanum um helgina.
Hvað ætlarðu að gera í því?

SÓLON
Niðri er það DJ Rikki G sem mun þeyta skífum en uppi er

það DJ Brynjar Már, svo ekki láta ykkur vanta þar sem hinir
vinsælu útvarpsmenn láta ljós sitt skína. 

GAMLA BÓKASAFNIÐ Í HAFNARFIRÐI (MJÓSUNDI 10) 
Hér er á ferðinni tónlistarveisla fyrir alla sem vilja dilla sér

og fá að hlusta á góða tóna dansa um í eyrunum á sér. Það eru
Mount Eerie, Woelv, Micah Blue, Smaldone og Rökkurró sem
munu sjá okkur fyrir stuðinu.

THORVALDSEN
Hlynur hinn eini sanni veit nú heldur betur hvað hann

syngur þegar kemur að danstónlist. Hann verður í bananan-
ananananananastuði á Thorvaldsen um helgina. 

CAFE OLIVER

Ef þakið hefur einhvern tímann ætlað af Oliver þá er það í
kvöld. Það er nú bara ekkert öðruvísi því Dj Daði ætlar að láta
til skarar skríða og sína okkur hvernig á að gera þetta.

GRAND ROKK 
Morðingjarnir halda upp á útgáfu plötunnar Í götunni

minni. En einnig fram koma Hölt hóra og Innvortis. Almenni-
legir tónleikar og því er um að gera að mæta óþveginn því
stutt er í svitakast. Tár, bros og takkaskór eru algjörlega málið.

CAFE VIKTOR
DJ Jón Gestur í partígírnum með öll kosningalögin á krist-

alhreinu. Mættu hress, nýkosin/n og fersk/ur á Café Victor,
Hlökkum til að sjá þig og vona að þið séuð að deyja úr spenn-
ingi að sjá mig. 

PRAVDA 
Það er allta að verða vitlaust því það verður banastuð í alla

nótt og meira en það því það er dj Áki pain á efri hæð og dj
Maggi flass á neðri hæð.

HRESSÓ
Laugardagur til lukku má með sanni segja þar sem Trú-

badorarnir Gotti og Eisi spila frá 22 til 01 en eftir að þeir eru
búnir að hita upp er það Dj Maggi sem mun þeyta skífum þar
til kviknar í húsinu. Hell yeheyyy!!!

KRINGLUKRÁIN
Söngvarinn og lagasmiðurinn Geiri Sæm og gítaraleikarinn

Tryggvi Hubner munu leiða saman hesta sína á Kringlukránni
um helgina. Með þeim félögum verða Birgir Baldursson á
trommur og Georg Bjartmarsson á bassa. Hver man ekki eftir
lögunum Rauðum Bíl, Froðunni, Steranum, og Er ást í tungl-
inu?

KLÚBBURINN
Hljómsveitin Góðir landsmenn gleðja landann eftir kosn-

ingar, tilvalið að slútta kosningavöku á að skemmta sér fram
eftir nóttu á Klúbbnum.

PRIKIÐ
Alltaf sama góða stemmingin á Prikinu því það er alltaf

skemmtilegt krád, góð músík, nóg að drekka og já bara gam-
an. Að þessu sinni er það Óli Hjörtur og Anna sem sjá okkur
fyrir stuðinu.

LANDSBYGGÐIN
DÁTINN

Á föstudagskveldinu er það Substance sem mun sjá um að
trylla lýðinn, komið ykkur ekki of vel fyrir því það er stutt í
dansfílinginn hjá þeim.

RÁÐHÚSKAFFI ÞORLÁKSHÖFN
Stórdansleikur með hljómsveitinni Tilþrif í Ráðhúskaffi

Þorlákshöfn laugardaginn 27. maí. 

SJALLINN
Sjallinn á laugardagskvöldið er fjörugur, það er hljómsveit-

in Í svörtum fötum heldur stórdansleik. Jónsi og félagar stíga
á svið upp úr kl. 01 og má búast við tryllingi hjá kvenþjóðinni
enda kynþokkafyllstu menn landsins saman komnir á einu
sviði... Betra er því að mæta snemma en síðast var pakkað hjá
þeim piltum.

YELLO
Dj. AK mun sjá um fjörið á föstudaginn og því er um að

gera að mæta svingandi inn á staðinn svo
að allt muni byrja vel. Atli skemmtanalögga
er búinn að auðga skemmtanalífið í Kefla-
vík eftir að hann opnaði skemmtistaðinn
Yello. Hann mun sjálfur spila á laugardags-
kvöldið þar til yfir lýkur. 27
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LISTASÝNINGAR
101 GALLERÍ

Steingrímur Eyfjörð er með sýninguna Bein í skriðu og
stendur hún yfir til 3. júní. Síðustu forvöð góðir hálsar. 

CLASSIC ROCK
Myndlistarsýningin „Slettur“ á veggjum staðarins.

ENERGÍA
Kristín Tryggvadóttir er með sýninguna Rauður þráður í

Energíu. Ellefu myndir sem eru raunverulegar myndir úr
mannlífinu. Málaðar með blandaðri tækni. 

HRAFNISTA Í HAFNARFIRÐI
Málverkasýning Eiríks Smith var opnuð síðasta föstudag á

Hrafnistu í Hafnarfirði en eins og allir vita er Eríkur einn ást-
sælasti listmálari landsins.

GALLERÍ FOLD
Tryggvi Ólafsson er með málverkasýningu í hliðar- og efri

salnum í Gallerí Fold við Rauðarárstíg. Sýningin er tileinkuð
bróður listamannsins Lofti Ólafssyni, er lést í nóvember síð-
astliðnum.

GALLERÍ SÆVARS KARLS
Graeme Finn sýnir 300 teikningar sem mynda innsetn-

ingu í galleríinu. 

GALLERÍ ÚLFUR
Gallerí Boreas frá New York sýnir verk eftir Adam Bates í

Gallerí Úlfur og heitir sýningin Sögur. Hún stendur yfir í maí. 

HALLGRÍMSKIRKJA
Sýning á olíumálverkum Sigrúnar Eldjárn stendur til 30.

maí, síðustu forvöð.

KARÓLÍNA RESTAURANT
Joris Rademaker sýnir ný verk. Sýningin kallast mjúkar

línur.

KETILSHÚSIÐ LISTAGILI
Soffía Sæmundsdóttir sýnir málverk á tré, striga og papp-

ír. Sýningunni lýkur á sunnudag.

LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS LAUGARNESI
1. og 2. árs nemendur LHÍ sýna afrakstur námskeiðsins

Textíll og samtíminn undir leiðsögn Guðrúnar Gunnarsdótt-
ur.

LISTASAFN EINARS JÓNSSONAR
Fastasýning. Í safninu eru seldar gifsafsteypur af frum-

verkum listamannsins. Einnig eru til sölu bækur um lista-
manninn, kort af verkum hans ásamt veggspjöldum af
tveimur málverka hans. 

LISTASAFNIÐ Á AKUREYRI
Spencer Tunick – Bersvæði, Halla Gunnarsdóttir – Svefn-

farar.

LISTASAFN ÍSLANDS
Gunnlaugur Blöndal – Lífsnautn og ljóðræn ásýnd og

Snorri Arinbjarnar – Máttur litarins og spegill tímans.

LISTASAFN REYKJANESBÆJAR
Sýningin Í EYGSJÓN? Sex færeyskir málarar.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR, ÁSMUNDARSAFN

Ásmundur Sveinsson – Maður og efni. Sýning á úrvali
verka úr safneign Ásmundarsafns.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR, KJARVALSSTAÐIR
Sýning sem sett er upp fyrir unga listunnendur í tengslum

við útgáfu nýrrar bókar Eddu útgáfu. Einnig eru sýndar á
safninu innsetningar eftir Joseph Kosuth og Ilja & Emiliu
Kabakov sem eru fremstu konseptlistamenn heimsins í dag.

DÍH
Málverkasýning Jóns Inga Sigurmundarsonar -Við

Ströndina. Í Óðinshúsi, Eyrabakka og mun sýningin vera til
28. maí svo það er um að gera að kíkja og sjá.

Listhús Ófeigs
Dominique Ambroise -Sjónhorn.

REYKJAVÍKURBORG
Stella Sigurgeirsdóttir sýnir 20 minningarstólpa til 28

ágúst.

NÆSTI BAR
Undanfarin ár hefur Snorri Ásmundsson þróað með sér

andlega tækni í málralist, verkin hans eru talin hafa lækning-
armátt svo ekki missa af sýningunni og kannski hausverkur-
inn hættir.

AFMÆLISSÝNING LJÓSMYNDASAFNS REYKJAVÍKUR
Í tilefni af 25 ára afmæli Ljósmyndasafns Reykjavíkur fær-

ir safnið ljósmyndaeign sína nær íbúum og gestum borgar-
innar. Á útisýningu á Austurvelli, Lækjartorgi og í Fógeta-
garði gefst áhorfendum kostur á að kanna þetta svæði í gegn-
um ljósmyndir frá liðinni öld og bera mannlíf og borgar-
mynd fortíðarinnar saman við Reykjavík dagsins í dag. 

SAFN
Kristján Steingrímur Jónsson sýnir nýleg verk sín á grunn-

hæðinni. Sýning bandarísku listakonunnar Roni Horn held-
ur áfram.

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS
Sýningin Huldukonur í íslenskri myndlist. Einnig er í

gangi sýningin Vís er sá sem víða fer! Sýningaropnun á Þjóð-
minjasafni Íslands. Eftir heimsókn á Þjóðminjasafnið sköp-
uðu leikskólabörn myndlistarverk. Þau gerðu myndir af
menningararfinum og starfsemi Þjóðminjasafnsins. Mynd-
um barnanna var raðað saman í stóra mósaíkmynd sem
áhugavert er að skoða. 

NÝLISTASAFNIÐ
Sýningin „Gæðingarnir“ með undirtitlinum „In order of

appearance“ verður haldin í Nýlistasafninu 14. maí til 10.
júní. Meðal verkanna á sýningunni eru kvikmyndir, verk gerð
sérstaklega fyrir þessa sýningu, verk sem voru gerð í kjölfar
heimsóknar listamannanna til Íslands 2005 og önnur verk
sem voru sérstaklega valin með Ísland í huga.

SAFN
Verk eftir listakonurnar Karin Sander & Ceal Floyer verða

í Safni. Opnun sýninganna er laugardaginn 13. Maí kl. 16:00.
Sýningarnar eru opnar til 2. júlí. Auk verka eftir listakon-

urnar tvær verða sýnd verk úr safneigninni.

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS
Rjúpnaskyttur hjálpuðu Bryndísi Snæbjörnsdóttur og

Mark Wilson að skapa listaverk. Skytturnar skutu haglaskot-
um á kort af miðborg Reykjavíkur, afköstin eru til sýnis til
11.júní.28

HELGIN HJÁ MERKJUNUM
Steingeit (22. des.–19. jan.)

Þú þarft á félagsskap að halda, það að þarfnast einhvers er ekkert

endilega neikvætt. Ef allir væru sjálfum sér nógir myndi veröldin ekki

ganga. Reiddu þig á aðra og leyfðu þeim að treysta á þig. Gott er að

geta talað við einhvern sem skilur mann og nýtur samverustundanna. Eins og segir í

laginu: „Traustur vinur getur gert kraftaverk“. Hafðu það hugfast um helgina og ekk-

ert annað.

Vatnsberi (20. jan–18. feb)

Vertu óttalaus. Viðhorf þitt til hlutanna er frábært, þrátt fyrir

reynsluleysi á ákveðnum sviðum. Ekki fresta hlutunum og hvað þá

leiðinlegu verkefnunum, athugaðu hvort það gæti verið möguleiki

á að þessi verkefni sem þú átt það til að setja á hilluna henti þér ekki. Hugsaðu

vel um á hverju þú hefur áhuga, hvað hentar þér og hvað þú hefur gaman af að

kljást við.

Fiskarnir (19. feb.–20. mars)

Þér líður eins og á milli steins og sleggju, hvort það er á milli vina og

vandamanna eða í vinnu er erfitt að segja. Þetta gæti líka bara verið

hugarástand sem mun hverfa hægt og rólega með helginni. Þú verð-

ur að fara varlega með peninga þar sem þeir vaxa ekki á trjám.

Hrútur (21. mars–19. apríl)

Streita er viðloðandi í lífi þínu þessa dagana en það verður að breytast

annars muntu hljóta verra af. Nútímalifnaðarhættir eru hraðir, þeir

einkennast af baráttu og miklum útgjöldum. Hrúturinn er fyrir vikið

drífandi og fljótur að framkvæma ætlunarverk sín. 

Nautið (20. apríl–20. maí)

Ef þú ert hugmyndasnauður þessa dagana skaltu sleppa af þér beislinu

og fara aðeins fyrr úr vinnu eða skóla. Þú skalt reyna að komast í tæri við

þinn innri mann með því að fara í göngutúr eða eitthvað sem tengist

útiveru. Það er mjög mikilvægt að um þig leiki súrefni og að þú andir að þér fersku lofti.

Roði í kinnum er þitt takmark um helgina, jafnvel frostbitnar kinnar.

Tvíburarnir (21. maí–21. júní)

Þú þarft að róa þig aðeins niður, ef þú ert alltaf á fleygiferð missirðu

sjónar á því sem skiptir máli og er að gerast í kringum þig. Um leið og

þú hefur sýn á framtíðina sem og nútíðina áttarðu þig á því sem ger-

ist og þar af leiðandi geturðu sleppt því að kvarta. Júní er tími heimsókna og ferða-

laga, því ófærð og kyrrstaða vetrarins er að baki. 

Krabbi (21. júní–22. júlí)

Krabbinn hittir nýtt fólk og er upprifinn yfir því hvað heimurinn getur

verið vingjarnlegur og opinn. Læknaðu gömul sár með því að vera

fyrstur til þess að fyrirgefa.

Ljónið (23. júlí–22. ágúst)

Nú er rétti tíminn til að átta sig á því að aðrir deila ekki skoðunum þín-

um og munu líklega aldrei gera það. Þú færð tækifæri til að láta óskir

þínar í ljós og tala máli þínu. Leyfðu þér að njóta þess og vertu stoltur.

Meyjan (23. ágúst–22. sept.) 

Þetta gæti orðið erfið helgi hvað varðar fjölskyldu eða vini, einhver

gömul ágreiningsmál verða í brennidepli. Þolinmæði þrautir vinnur

allar og þetta skaltu hafa hugfast og einbeita þér að því að vera þol-

inmóður. 

Vogin (23. sept.–23. okt.)

Ekki einblína um of á praktíska hluti, því þá missirðu sjónar af gleði

þinni og sköpunargáfu. Þú ert í keppnisham og því er um að gera að

halda aðeins aftur af sér og meta aðstæður vel og vandlega áður en

lagt er til atlögu. Hlustaðu á fólk í kringum þig og fylgstu með hverju fótspori. Það er

margt að gerast í kringum þig þessa dagana og því er aðalmálið að vera athugull.

Sporðdreki (24. okt.–21. nóv.)

Þú verður að berjast fyrir þínu, það gerist voðalega lítið ef maður seg-

ir ekki neitt upphátt. Ekki halda aftur af skoðunum þínum, þótt þú

hafir ekki trú á þeim. Þú sérð hversu mikilvægar gerðir þínar eru síð-

ar. Þú ert mjög skynsamur í viðskiptum sem er af hinu góða og núna er tími til að

sýna smá tilfinningar. Þú ert búinn að halda aftur af þér en rómantíkin felst í því að

persónulega sem þú miðlar af þér.

Bogmaður (22. nóv.–21. des.)

Það er kominn tími á breytingar og helgin er mörkuð breytingum.

Vertu í viðbragðsstöðu og hafðu eyrun opin. Sýndu þolinmæði í sam-

böndum og ekki síst vinnutengdum. Ef þú ert raunsær nærðu árangri.



LEIKHÚS
FÖSTUDAGURINN 26. MAI

FULLKOMIÐ BRÚÐKAUP

Drepfyndinn og rómantískur farsi um brúðkaupsdag sem
fer á annan endann. Vinsælasta sýning Leikfélags Akureyrar
frá upphafi er nú komin í Borgarleikhúsið. 

Fullkomið brúðkaup er frábærlega skrifaður gamanleikur,
hraður, fullur af misskilningi, framhjáhöldum og ást. 

UMBREYTING – LJÓÐ Á HREYFINGU – FRUMSÝNING
Smásögur, hugleiðingar sem aðeins brúður geta tjáð á sinn

einfalda og áleitna hátt. Sögur án orða sem lýsa léttvægum og
gamansömum aðstæðum hvunndagsins en kafa um leið í
djúp mannssálarinnar. 

FAGNAÐUR
Harold Pinter, eitt frægasta leikskáld samtímans, hlaut

nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2005. Þjóðleikhúsið
sýnir nýjasta leikrit hans, Fagnað, sem hlaut þá umsögn gagn-
rýnanda þegar það var frumflutt í London árið 2000 að það
væri fyndnasta og aðgengilegasta verk skáldsins í mörg ár. 

VILTU FINNA MILLJÓN
Ingibjörg er í miðjum klíðum við að undirbúa afmælisboð

mannsins síns, hins ljúfa endurskoðanda Haralds. Það er von
á gestunum á hverri stundu og Ingibjörg er á nálum vegna
þess að Haraldur er seinn. Þegar Haraldur kemur loks heim er
hann breyttur maður. Hann hefur í misgripum tekið ranga
tösku á pósthúsinu og innihaldið getur breytt lífi hans á svip-
stundu.

LAUGARDAGURINN 27. MAI

LITLA HRYLLINGSBÚÐIN
Leikfélag Akureyrar í samstarfi við Íslensku óperuna sýnir í

kvöld Litlu hryllingsbúðina eftir Howard Ashman. Hryllings-
búðin er sígildur rokksöngleikur fyrir alla fjölskylduna, fullur
af húmor og kraftmikilli tónlist. Með hlutverk í sýningunni
fara meðal annars Jóhannes Haukur Jóhannesson, Andrea
Gylfadóttir, Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Guðjón Davíð Karlsson,
Álfrún Helga Örnólfsdótir, Esther Talía Casey, Ardís Ólöf Vík-
ingsdóttir og Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. Leikstjóri er
Magnús Geir Þórðarson.

FAGNAÐUR
Harold Pinter, eitt frægasta leikskáld samtímans, hlaut

nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2005. Þjóðleikhúsið
sýnir nýjasta leikrit hans, Fagnað, sem hlaut þá umsögn gagn-
rýnanda þegar það var frumflutt í London árið 2000 að það
væri fyndnasta og aðgengilegasta verk skáldsins í mörg ár. 

SUNNUDAGURINN 28. MAI

UMBREYTING – LJÓÐ Á HREYFINGU – FRUMSÝNING
Smásögur, hugleiðingar sem aðeins brúður geta tjáð á sinn

einfalda og áleitna hátt. Sögur án orða sem lýsa léttvægum og
gamansömum aðstæðum hvunndagsins en kafa um leið í
djúp mannssálarinnar. 

FAGNAÐUR
Harold Pinter, eitt frægasta leikskáld samtímans, hlaut

nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2005. Þjóðleikhúsið
sýnir nýjasta leikrit hans, Fagnað, sem hlaut þá umsögn gagn-
rýnanda þegar það var frumflutt í London árið 2000 að það
væri fyndnasta og aðgengilegasta verk skáldsins í mörg ár. 

RONJA RÆNINGJADÓTTIR
Hið eina sanna verk sem situr eftir svo árum skiptir, þú

gleymir seint Ronju og öllum hennar uppátækjum. Sýningin
hefst klukkan 14:00 í Borgarleikhúsinu.

FULLKOMIÐ BRÚÐKAUP
Drepfyndinn og rómantískur farsi um brúðkaupsdag sem

fer á annan endann. Vinsælasta sýning Leikfélags Akureyrar
frá upphafi er nú komin í Borgarleikhúsið. 

Fullkomið brúðkaup er frábærlega skrifaður gamanleikur,
hraður, fullur af misskilningi, framhjáhöldum og ást. 

NÚ SKILDI ÉG HLÆJA, VÆRI ÉG EKKI DAUÐUR
Barnasýningin er samstarfsverkefni Nemendaleikhúss

LHÍ og Þjóðleikhússins og er sett upp á Litla sviðinu. Verkið er
byggt á fjölmörgum þekktum og minna þekktum íslenskum
þjóðsögum þar sem mætast tröll, draugar, huldufólk og þorp-
arar. Meðal sagna verksins eru Gilitrutt, Bakkabræður og
Búkolla. Leikendur eru Birgitta Birgisdóttir, Dóra Jóhannes-
dóttir, Halldóra Malín Pétursdóttir, Jörundur Ragnarsson,
Magnea Björk Valdimarsdóttir, Stefán Hallur Stefánsson,
Sveinn Ólafur Gunnarsson og Víðir Guðmundsson. Leikstjórn
er í höndum Ágústu Skúladóttur.

HLÁTURHÁTÍÐ

Hlátursnámskeið þar sem Ásta og Kristján munu hjálpa
okkur að hlæja og kenna okkur hláturjóga af mikilli snilld.
Hver kemur ekki hlæjandi þaðan?

ÞRIÐJUDAGURINN 29. MAÍ

FULLKOMIÐ BRÚÐKAUP
Drepfyndinn og rómantískur farsi um brúðkaupsdag sem

fer á annan endann. Vinsælasta sýning Leikfélags Akureyrar
frá upphafi er nú komin í Borgarleikhúsið. 

Fullkomið brúðkaup er frábærlega skrifaður gamanleikur,
hraður, fullur af misskilningi, framhjáhöldum og ást. 

MIÐVIKUDAGURINN 30. MAÍ

LEIKHÚSKJALLARINN
Jassklúbburinn Múlinn. You gotta pay the band. Gerðu

meira úr góðri kvöldstund í leikhúsinu og hafðu svo gaman
það sem eftir er. 

VILTU FINNA MILLJÓN
Ingibjörg er í miðjum klíðum við að undirbúa afmælisboð

mannsins síns, hins ljúfa endurskoðanda Haralds. Það er von
á gestunum á hverri stundu og Ingibjörg er á nálum vegna
þess að Haraldur er seinn. Þegar Haraldur kemur loks heim er
hann breyttur maður. Hann hefur í misgripum tekið ranga
tösku á pósthúsinu og innihaldið gæti breytt lífi hans á svip-
stundu.

FIMMTUDAGURINN 1. JÚNÍ

NAGLINN
Í Borgarleikhúsinu er síðasta sýning á verkinu Naglinn eft-

ir Jón Gnarr. Ekki missa af þessari snilld. 

FULLKOMIÐ BRÚÐKAUP
Drepfyndinn og rómantískur farsi um brúðkaupsdag sem

fer á annan endann. Vinsælasta sýning Leikfélags Akureyrar
frá upphafi er nú komin í Borgarleikhúsið. 

Fullkomið brúðkaup er frábærlega skrifaður gamanleikur,
hraður, fullur af misskilningi, framhjáhöldum og ást. 
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Sp: Er það rétt sem ég heyrði að þið félagarnir væruð að
byrja með útvarpsþátt á X-inu á laugardögum milli 14 og
17? Er það rétt, segðu mér að það sé rétt, plííís?

Kv, Ein rennandi.

Sv: Já, þú hafðir rétt fyrir þér vinan, íslenskt útvarp er
náttúrulega ekkert eðlilega leiðinlegt en loksins er kominn
skemmtilegur útvarpsþáttur með helmyndarlegum gæjum
í þokkabót.

Sp: Blessaður Gillz. Heyrðu ég var í ísbúð um daginn og
þá var alltaf einn krakkaandskoti starandi á mig meðan ég
var að borða ísinn minn. Ég var bara að reyna að borða
minn helvítis ís í friði og hann hélt alltaf áfram að fokking
stara á mig! Hvað í andskotanum var að þessum helvítis
krakkaandskota?

Kv, Einn steraður.

Sv: Það er náttúrulega bara greinilegt að krakkinn bar
enga virðingu fyrir þér sem persónu og hann bar greinilega
enga virðingu fyrir því hversu mörgum klukkutímum þú
hefur skilað inn í gymminu. Þú hefðir átt að standa upp,
taka stólinn þinn og kasta honum í gegnum gluggann á ís-
búðinni og öskra á krakkann hvað í andskotanum hann
væri að horfa á! Þá hefði krakkinn mjög líklega misst saur og
hætt að stara á þig.

Sp: Hæjj Gilznigger, ég var að horfa á skjá
einn um daginn og þá var einker feitur ógis-
leur gæji sem hét Eyjólfur eða Eyvindur
eða eikkað að segja að þú værir ekki töff
og hann sagði að það væri töff að reykja
og eikkað. Er töff að reykja, er hann töff?
Eða ert þú töff, eg skil ekki, hjálp?

Kv, 9 ára ringlaður strákur úr Kópavogi.

Sv: Fretvindur Karlsson er offitusjúklingur og
nei það er ekki töff að reykja vinur. Farðu frekar í fótbolta
með félögunum, ekki viltu enda eins og Fretvindur! Vera 60
kílóum of þungur, fara ekki í bað og vera hreinn sveinn fer-
tugur? Hlustaðu á G, stay in school.

Sp: Sæll Gillz. Af hverju er Sylvester Stallone ennþá
hrikalegur? Ég skil það ekki, hann er sextugur!

Sv: Hann er ennþá hrikalegur vegna þess að hann æfir

tvisvar á dag, borðar rétt og tekur HGH. Núna getur þú
samt orðið jafn hrikalegur og hann, snáfaðu bara
niður í Fitness Sport og prófaðu Stallone Instone
vörurnar, þær eru í ruglinu.

Sp: Blessaður G. Heyrðu ég er með eina
helvíti vandræðalega spurningu. Ég er búinn
að vera duglegur að losa í nokkrar haug undan-
farið og núna þegar ég míg þá er það bara eins
og að míga rakvélablöðum. Veistu eitthvað hvað
ég get gert?

Kv, einn heitur.

Sv: Félagi minn hann Harry er alltaf að lenda í þessu líka.
Hann á það til að taka kellingar heim af djamminu og gefa
þeim harðan. Þú ert bara illa klammaður á því. Farðu og
reddaðu þér Zitromax, tekur tvær töflur af því og þá ertu
clean.

Sp: Heyrðu stóri G. Ég fékk allt í einu stelpu inná msn-ið
mitt sem sagðist vera 18 ára og ég að sjálfsögðu gaf henni „a
fuckin“ en síðan komst ég að því að hún var fædd 1990.
Hvað er hægt að gera til þess að forðast svona aðstæður?

Sv: Þú átt alltaf ég endurtek ALLTAF að sjá skilríki hjá
kellingunum áður en þú nýtur ásta með þeim! Ef þig grun-
ar að hún sé með fölsuð skilríki þá læturðu hana segja

kennitöluna sína eins hratt og hún getur. Gott trikk er líka
að láta hana segja kennitöluna afturábak. Ef hún nær

þessum prófum þá er leyfilegt að tappa af í hana.

Sp: Kæri G-faðir, Félagi minn er alltaf að gera grín
að því að ég sé með svo lítinn pung, en ég er samt

handviss um að ég sé með þéttari pung en hann.
Hvernig er best að vigta punginn til að tjekka á því?

Sv: Þú nærð í venjulega eldhúsvigt. Ég persónulega mæli
með digital vigt. Til þess að þetta verði nákvæmt þá má lík-
amsþunginn ALLS EKKI spila inn í mælinguna, það á ein-
ungis að vigta punginn. Það er gott að setjast á gólfið með
glenntar fæturnar og með teipaðan jónssoninn upp á
maga. MUNA, það á ekki að vigta jónssoninn, bara pung-
inn! Síðan leggurðu punginn á vigtina og andar djúpt inn,
þá er þetta lögleg mæling.

Sp: Hvort er mikilvægara Gilli að vera með hrikalegan

brjóstkassa eða hrikalegar byssur? Ég nenni aldrei að taka
bak því pussurnar spá ekkert í bakinu, eina sem þær

fíla er kassinn og byssurnar. En hvort er mikilvæg-
ara?

Sv: Ekki kalla dömurnar pussur, ég fæ verk í
eyrun þegar ég heyri þetta! Spá dömurnar ekkert

í bakinu segirðu? Er það ekki frekar að þú sért svo
viðbjóðslega latur að þú nennir ekki að taka bak?

Þú ert eins og 90% af öllum gæjum sem lyfta, taka
kassa og hendur og ekkert annað. Hvað tekurðu í rétt-

stöðu, 60 kg? Snappahead!

Sp: Hættu að fokking dissa Bjarna Töframann! Hann er
heeeelfyndinn, þegar hann tekur Eurovision-grínið sitt þá
spring ég alltaf úr hlátri! Það er geeeeðveikt!

Kv, Bjarni Töframaður numero uno!

Sv: Hehehehe! Ég þakka kærlega, ég hef ekki hleg-
ið svona mikið í langan tíma. Snappahead.

Sp: Hæ G. Núna er Silvía fyrrverandi kærastan
þín. Skeit hún ekki á sig úti? Átti hún ekki að gera
þetta betur?

Sv: Nei, hún stóð sig eins og hetja. Ég hef aldrei
verið jafn stoltur þegar ég heyrði allan salinn
baula á hana. Þessi keppni er náttúrulega
bara grín og það á ekki að taka hana al-
varlega. Ég skal sjá um að fara næst
fyrir Íslands hönd. Ef ég fer ekki þá
fer Geir Ólafs, það er bara þannig.

Sp: Gillz. Þetta er kannski
weird spurning en ég verð að
spyrja, ég er mikið búinn að pæla
í þessu. Hvort er meira töff: Að
pungurinn lafi neðar en jónssoninn,
eða að jónssoninn lafi neðar en pungur-
inn?

Kv, einn illa pungaður á því

Sv: Jónssoninn lafi neðar en pungurinn
dreng, sorry dreng.

Kv, G. 31

SPURT OG SVARAÐ MEÐ THE ONE AND ONLY, THE GODFATHER

„Nú ætlum við að fara með síðurnar á erlendan markað,“
segir Ingvar Þór Gylfason. Hann og Hallgrímur Andri Ingv-
arsson reka nú fjórar geysivinsælar heimasíður; tveir.is,
leikjaland.is, 69.is og pose.is. Nú stefna þeir á útrás með síð-
urnar.

UPPBYGGINGIN GENGUR VEL
„Nú erum við búnir að vera að byggja upp stöðuga notkun

og þetta er bara fáránlegt hvað allar síðurnar eru orðnar vin-
sælar,“ segir Ingvar. „Þær liggja allar svo vel saman. Benda
hver á aðra,“ bætir Hallgrímur Andri við. Strákarnir hafa
stofnað fyrirtæki í kringum heimasíðurnar og hafa séð um að
uppfæra þær sjálfir með hjálp góðra manna. Það er til að
mynda félagi þeirra Mummi sem sér að mestu um pose.is.
„Hann er búinn að vera ótrúlega duglegur,“ segir Hallgrímur. 

VINSÆLAR EN LJÓTAR SÍÐUR 
Drengirnir ætluðu með síðurnar á erlendan markað fyrir um

þremur mánuðum en ákváðu að byrja hér heima og sjá hvern-
ig landið liggur. Þeir sjá mörg sóknarfæri erlendis. „Síðurnar
sem eru úti og eiga að vera sambærilegar okkar síðum eru ekki
sambærilegar okkar síðum. Þetta er allt einhver sauðakóði.
Ógeðslega ljótt. Það er til dæmis ein síða þarna úti sem er með
100 þúsund notendur á dag og er miklu stærri en mbl.is, en hún
er bara svartur bakgrunnur með hvítum texta,“ segir Ingvar Þór
gáttaður. „Ef maður fer á netið og skoðar síðurnar sér maður að
allar íslensku síðurnar eru miklu flottari.“

SÓKNARFÆRI Í NETAUGLÝSINGUM
Strákarnir segja að auglýsingamarkaður á erlendum heima-

síðum sé mjög stutt á veg kominn. „Auglýsingar eru komnar
stutt á netinu hérlendis, en þær eru bara rétt að byrja þarna

úti,“ segir Ingvar. „Kaninn er kominn mun styttra en við á net-
inu. Auglýsingin á þessari stóru heimasíðu sem ég var að segja
þér frá kostar 250 dollara, efst á síðunni í tvær vikur. Sem er
náttúrulega fáránlegt. Á Mbl myndi þetta kosta tvær kúlur eða
eitthvað álíka.“

ERFITT AÐ FINNA LÉN
Nú er helsti höfuðverkur drengjanna að finna erlent lén sem

ekki er nú þegar frátekið. „Þau þurfa líka öll að vera þriggja
orða. Þú finnur ekki lén sem er bara tvö orð,“ segir Hallgrímur.
„Við erum búnir að finna nokkur sem koma til greina en þau
voru öll „koddu að leika“ – á ensku eða eitthvað í þeim dúr,“
segir Ingvar. Strákarnir munu því verða fyrir framan tölvuskjá í
sumar og viðurkenna að það er ekki vænlegt til árangurs hvað
sólbrúnku varðar. Þá er bara að treysta á heitan reit á Austur-
velli.

INGVAR OG HALLI Á
ERLENDA GRUNDU

INGVAR ÞÓR GYLFASON OG HALLGRÍMUR ANDRI INGVARSSON HAFA Á UNDANFÖRNUM
MÁNUÐUM BYGGT UPP INTERNETVELDII. NÚ ÆTLA ÞEIR AÐ FÆRA ÚT KVÍARNAR. 

MUMMI HEFUR VERIÐ STRÁKUNUM MJÖG
HJÁLPLEGUR AÐ ÞEIRRA SÖGN. 

HALLGRÍMUR ANDRI OG INGVAR STEFNA LANGT
MEÐ HEIMASÍÐURNAR SÍNAR. 
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