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Baldur Baldursson, betur þekktur sem Balli Fönk, og 
fegurðardrottningin Hugrún Harðardóttir eru nýjasta 
parið í bænum. Balli sem sér um Fönkþáttinn á X-inu 
977 er einnig textasmiður á auglýsingastofunni 
Fíton. Hann hefur verið áberandi í plöggbransan-
um undanfarin ár og sá meðal annars um 
tónlistartímaritið Vamm á árum áður. Hugrún er 
fyrrverandi fegurðardrottning og er frá Selfossi. 
Hún vinnur á hárgreiðslustofunni Salon Veh og 
var áður kærasta Halla Bachmann, trommara 
Oxford. Halli er einmitt bróðir Hanna, trommara 
Skítamórals, en þeir bræður ætla að flytja til 
Kaupmannahafnar nú eftir áramót.

NÝJASTA PARIÐ Í BÆNUM:

Fönkari og fegurðardrolla

17.11.062 FÖSTUDAGUR [-7°] LAUGARDAGUR [-4°] SUNNUDAGUR [-4°]

Bók
Rit enska heimspekingsins og sálfræð-
ingsins Joseph Blunden eru hátt skrifuð 
hjá mér. „Why Happy?“, „The Joy of 
Sadness“, „Let your Mind accelerate and 
prosper through depressin“, og sérstak-
lega rit hans um uppeldi, „The darkness 
we seek in our children“. Eins er ég mjög 
spenntur að bíða eftir nýrri ævisögu frá John Major, ritaða 
af sama höfundi og ævisaga Margaret Thatcher „Lady“.

Tónlist
Hector Berlioz og Elgar koma ósjálfrátt upp í hugann, 
stórkostleg tónskáld báðir tveir. Sérstaklega dáðist ég að 
Berlioz fyrir að láta engan segja sér fyrir verkum, ef verkið 
kallar á 600 hundruð hljóðfæraleikara þá skulu það vera 
600! Ég hlusta lítið á síbyljuna sem dynur yfir okkur í dag, 
en ég man þó eftir einu lagi, „We built this City“ með 
hljómsveitinni Starship, það hitti á einhvern streng í mér.
Og svo get ég auðvitað ekki látið hjá líða að nefna Beethoven, að ná að 
skapa öll þessi verk þrátt fyrir þetta hræðilega heyrnarleysi.

Frímann Gunnarsson mælir með ...

Kvikmynd
Ég er sérstaklega hrifinn af leikkonunni Sally Field og reyni að sjá allt sem 
hún leikur í, er þó sérstaklega hrifinn af „Not without my Children“. Nú og 
svo hefur bandaríski leikarinn Lou Diamond Philips alltaf átt sitt pláss eftir 
að ég sá hann í La Bamba. Svo var ég alltaf hrifinn af „Cannibal Island“ 
Holocaust“, annars finnst mér vera alltof mikið ofbeldi í bíómyndum 
núorðið ...

G etur Árni 
Johnsen ekki 
bara sagst sjá 

eftir þessu og allir eru 
sáttir. Þetta viðtal við 
hann í fréttunum á RÚV í 
vikunni var gjörsamlega 
út í hött. Tæknileg mistök 
og breitt bak. Hvernig 
getur fjárdráttur, umboðssvik og mútur talist 
vera tæknileg mistök? 

L angflestir kjósendur Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi líta svo á 
að menn eigi skilið annað tækifæri. 

Og auðvitað eiga menn skilið annað 
tækifæri. En það sem fer í taugarnar á mér 
og mörgum öðrum er að hann hefur ekki 
sýnt iðrun. Segist þó sjá eftir þessu en 
virðist um leið vera með lygaramerki. Ekki 
sannfærandi.

Æ i þetta er alltaf sama tuggan. En 
tökum annað dæmi. Ef lögreglu-
maður yrði tekinn í tollinum með 

nokkur kíló af kókaíni. Yrði dæmdur og sæti 
inni fyrir. Myndu stuðningsmenn Árna 
Johnsen vilja þann mann aftur í lögregluna? 
Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eigi eftir að 
tapa á þessari þrjósku Árna.

P rófkjörssigurinn kom kannski 
mörgum á óvart. En Árni er bara 
þingmaður af gamla skólanum. Þú 

hringir bara í þingmanninn og það er búið 
að malbika hjá þér innkeyrsluna daginn eftir. 
Annars deildi Árni titlinum maður vikunnar 
með öðrum. Runólfi Ágústssyni, rektor á 
Bifröst.

O ft hafa menn lent í leiðinlegum 
málum. En Runólfur neyddist til að 
halda hálfgerðan blaðamannafund 

á Bifröst í vikunni. Nokkrir nafnlausir 
nemendur ásaka hann um slæma hegðun í 
starfi. Hann á að hafa sofið hjá nemendum, 
haldið brjáluð pókerpartí í miðri viku og 
veðjað við nemanda um byggingu stúdenta-
garða. Sá á víst að hafa unnið veðmálið og 
sloppið við að greiða skólagjöld.

N ú veit ég ekkert hvað er rétt í 
þessu máli. Finnst samt undarlegt 
að Runólfur svari ekki fyrir þetta. 

Það skiptir engu máli hvort bréf nemend-
anna sé nafnlaust eða ekki. Það sem skiptir 
máli er hvort ásakanirnar séu sannar eða 
ekki. Það hefur ekki enn komið í ljós. En 
þangað til vonum við bara að Runólfur sé 
með jafn breitt bak og Árni Johnsen, og 
þetta séu bara tæknileg mistök.

Breki Logason

Tæknileg 
mistök hjá 
breiðbaki Ásgeir Friðgeirsson, upplýsinga-

fulltrúi Björgólfs Thors 
Guðmundssonar, ríkasta 
manns Íslands, segir 
ekkert hæft í þeim 
sögusögnum að 
Björgólfur sé að skilja 
við konu sína, 
Kristínu
Ólafsdóttur
kvikmyndagerðar-
mann. Þrálátur 
orðrómur hefur 
verið um meinta 
erfiðleika hjónanna og 

nú síðast gengu þær sögur að Kristín 
hefði sótt um skilnað við Björgólf. 

„Af og frá,“ segir upplýsinga-
fulltrúinn og bætir við að 

kjaftagang sem þennan 
megi hugsanlega rekja til 
þess hversu miklum 
tíma Björgólfur eyðir 
fjarri eiginkonu sinni 
vegna vinnu. „Ef 

Björgólfur býr 
einhversstaðar þá er 
það í einkaþotu sinni,“ 
segir Ásgeir.
Það er greinilega ekki 
tekið út með sældinni 
að vera margfaldur 

milljarðamæringur enda í mörg horn að líta hjá 
Björgólfi. Kristín kona hans hefur þó ekki setið 
auðum höndum á meðan eiginmaðurinn sinnir 

fyrirtækjum sínum um allan 
heim. Síðustu ár hefur 

hún meðal annars 
framleitt og leikstýrt 
heimildarmyndinni 
How do you like 
Iceland auk þess sem 
hún ól Björgólfi 
soninn Daníel Darra.    

EKKERT HÆFT Í SKILNAÐARSÖGUNUM UM BJÖRGÓLF THOR:

Býr í einkaþotunni

BJÖRGÓLFUR THOR
BJÖRGÓLFSSON

EIGINKONAN
Kristín Ólafsdóttir. 

ÓÐINSGATA 5 Heimili Björgólfs 
og Kristínar á Íslandi.

HEIMILIÐ Ef Björgólfur býr einhvers-
staðar er það í einkaþotunni sinni.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórn Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is, Breki Logason, 
breki@minnsirkus.is, Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir, 

helga@minnsirkus.is Sigríður Dögg Arnardóttir, siggadogg@minnsirkus.is Sirkusstjóri Árni Þór Vigfússon 
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000 Auglýsingar Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is
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NÝTT PAR! Balli 
Fönk og Hugrún Harðar.

Tískuhönnun í Þjóðmenningarhúsinu

Þrjátíu og átta úrvalsverk sýna 
fjölbreytni og sköpunarkraft
íslenska tískugeirans.

ÍSLENSK TÍSKUHÖNNUN 2006

Þjóðmenningarhúsið
Hverfisgötu 15, sími: 545 1400
www.thjodmenning.is

Sýningar – leiðsögn – veitingar – verslun
Opið daglega frá kl. 11 til 17

Strætisvagnar aka um
Hverfisgötu.

Bílastæðahús handan 
götunnar.



Álver fyrir iðnaðarmenn

Iðnaðarmannadagur

Alcoa Fjarðaáls

laugardaginn 25. nóvember
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www.alcoa.is

Rafvirkjar (8 störf) 

og vélvirkjar (9 störf)

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is

(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á 

www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og 

Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal-

@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna 
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa 
Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun 
verða leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum 
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum. 
Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt 
upp úr starfsþróun og símenntun. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar 

2007 eða síðar.

Atvinnutækifæri, námstækifæri, 
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunar-
ferð um álverið og kynnum starfsemina í framtíðinni. Á 
kynningarfundi verður fjallað sérstaklega um atvinnu- 
og námstækifæri iðnaðarmanna hjá Alcoa Fjarðaáli og 
þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við 
verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30
Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá 
bílastæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir 
öryggisbúnaði eru þátttakendur vinsamlegast beðnir um 
að skrá sig í skoðunarferðina á alcoa@alcoa.is eða í 
síma 470 7900.

Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við 
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

Kerskálakrani

Í álveri Alcoa Fjarðaáls
verður meðal annars afkasta-
mesta rafveita á landinu, 336 
tölvustýrð rafgreiningarker, 
háþróaður lofthreinsibúnaður, 
fullkomin álvírasteypa, atvinnu-
slökkvilið og 250 farartæki af 
öllum stærðum og gerðum. 

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir 
frá Akureyri, Húsavík, Höfn, 

Norðfirði, Eskifirði, Stöðvar-

firði, Fáskrúðsfirði, 

Egilsstöðum og Reyðarfirði.

Hægt er að skrá sig í rútuferð 
og fá nánari upplýsingar í 
síma 470 7900 og á alcoa.is.



   

Ég var að heyra ...
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Að treilerinn fyrir kvikmynd-
ina Children of men með 
hinum stórfína Clive 
Owen skarti lagi Sigur 
Rósar Hoppa í polla / 
Að einn af fáum ungum 
framsóknarmönnum á 
landinu, Jóhann Skag-
fjörð, sé upprennandi 
tónlistarmaður. Hefur hann nú samið lag um 
sjálfan Gillzenegger sem hægt er að nálgast á 

myspace.com/joiskag / Að hinn 
heimsfrægi hiphop-

plötusnúður DP-One 
verði á Nasa á laugar-
dagskvöldið. Hann 
hefur meðal annars 
spilað með ekki 

ómerkari mönnum en 
Run DMC og Talib Kweli / 

Að stuttmyndin Presturinn, 
djákninn og brúðguminn sem tilnefnd er til 
Edduverðlaunanna, hafi verið gerð á örfáum 
dögum. Það var Footloose-stjarnan Þorvaldur 
Davíð sem fékk hugmyndina á mánudegi og var 
myndin tilbúin á föstudegi / 
Að Tekinn með Auðuni 
Blöndal sé vinsælli en 
Spaugstofan í aldurs-
hópnum 12-29 ára / 
Óli Geir, hinn svipti 
herra Ísland, fer 
kringum landið með 
Splashpartíið sitt og 
verður það fyrsta á Akureyri 
um aðra helgi. Það hefur hins vegar vakið athygli 
að einungis er 18 ára aldurstakmark þótt partíið 

sé haldið á skemmtistöðun-
um Capone & 1929 á 

Akureyri / Að afmælis-
tónleikadiskur Bubba 
Morthens 06.06.06 sé 
uppseldur hjá útgef-
anda.

„Þetta var frábær upplifun,“ segir Róbert 
Traustason einn stofnenda Bootcamp, sem 
fór ásamt þeim Arnaldi Birgi Konráðssyni og 
Evert Víglundssyni Bootcamp-þjálfurum til 
Virginíu í Bandaríkjunum á námskeið sem 
haldið var af fyrrverandi sérsveitarmönnum 
bandaríska flotans. Námskeiðið sem var 
vikulangt var uppbyggt eins og sex mánaða 
inntökuskilyrði í þessa sérsveit og ætlað til að 
gefa innsýn í hvernig sú þjálfun er í raun. „Við 
sáum þarna tækifæri til að láta pína okkur 
áfram á svipaðan hátt og við gerum daglega í 
starfi okkar,“ segir Róbert.
„Allir dagar byrjuðu á líkamsæfingum klukkan 
fimm á morgnana og síðan tók við stíf keyrsla 
fram á nótt.“ Strákarnir voru þó ekki eingöngu 
í líkamsæfingum heldur var mikið um 
sérhæfða þjálfun sem sveitirnar eru þekktar 
fyrir. Meðal annars köfuðu þeir mikið, lærðu 
landhernað, stukku í fallhlíf úr þrettán þúsund 
fetum og skutu af fjölbreyttum vopnum.

„Allt þetta var stórskemmtilegt. Að 
okkar mati var líkamlegi þátturinn meiri 
skemmtun en erfiði enda störfum við 
allir við þetta og vorum vel undirbúnir 
fyrir námskeiðið.  Við höfum allir 
lúmskt gaman af að láta pína okkur og 
því var þetta frábær upplifun frá 
upphafi til enda. Við leggjum líka mikla 
áherslu á að hafa sjálfir prófað allt það 
sem við kennum á námskeiðinu eða 
eitthvað meira. Það var ástæðan fyrir 
því að við fórum út í þetta.“
Meðal þess sem þátttakendur á 
námskeiðinu kláruðu var tveggja daga 
leiðangur um skóglendi og fen þar 
sem þeir þurftu að lifa af landinu og 
afla sér matar. Var þeim m.a. skylt að 
ræna lifandi kjúklingum af bóndabýli til 
að seðja hungrið. Í þessum tiltekna 
leiðangri fengu þeir að finna fyrir 
stungum moskítóflugna. „Þær átu 

okkur nánast lifandi. Við vorum sífellt að 
berja þær af okkur og þær virtust frekar 
laðast að flugnafælunni en fælast frá. Útbrot 
frá 300 stungum vörðu í einhverja daga en 
um viku eftir að þau hurfu fengu tveir okkar 
blóðeitrun af öllum stungunum. Það var þó 
lítið gjald fyrir upplifunina sem þessi ferð 
var.“
Strákarnir eru nú önnum kafnir við að þjálfa 
landann enda hefur Bootcamp-æði gengið 
yfir Ísland síðustu tvö ár og æfa meira en 
þúsund Íslendingar Bootcamp og fjölgar 
þeim stöðugt.

BOOTCAMP-STRÁKARNIR KALLA EKKI ALLT ÖMMU SÍNA:

Bootcampbræður fengu 
blóðeitrun í Bandaríkjunum

Stöð 2 Bylgjan og 40 mínútumyndir
Gamlir og nýir starfsmenn 
Stöðvar 2 og Bylgjunnar hittust á 
Nasa um helgina. Þar var glatt á 
hjalla og gamlar sögur rifjaðar 
upp. Einnig voru sýndar 40 
einnar mínútu myndir í Hafnar-
húsinu vegna 40 ára afmælis 
félags kvikmyndagerðarmanna.

1 Toggi Tempo og Eiríkur Jónsson. 2 Þóra 
Kristín Ásgeirsdóttir, Heimir Már Pétursson, Ómar 
Ragnarsson og Hjördís Rut Sigurjónsdóttir.
3  Róbert Marshall og Stormurinn.

1

2 3

4

5

6

7

Bootcamp-þjálfarar:
Róbert Traustason og Arnaldur Birgir 
Konráðsson.

4 Guðmundur Kristjánsson, Guðbergur Davíð, 
Halldóra Káradóttir. 5 Sverrir Björnsson, Sigrún 
Gylfadóttir og Elín Helga Sveinbjörnsdóttir.
6 Gunnar B. Guðmundsson og sjálfur Besti.
7 Gunnar Páll Ólafsson og Kolbrún 
Kristjánsdóttir.

4

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið Húðvörur Spa meðferðir Veitingar Gisting

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is



GAMAN AÐ SJÁ ÞIG!

EF ÞÚ GETUR LESIÐ ÞETTA
ÞÁ ERTU ALLTOF NÁLÆGT!

EF ÞÚ GETUR LESIÐ
ÞETTA

ÞÁ ERTU ALLTOF NÁLÆGT!
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Náðu þér í endurskinsmerki 
í næsta útibúi Glitnis.
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MARKMIÐ: Þú ert James Bond og átt að finna Bláa 
demantinn sem stolið var af forsetafrúnni, Dorrit Moussiaef. 
Þú lendir á Keflavíkurflugvelli og verður að finna demantinn 
sem fyrst svo Dorrit geti verið með hann á Sykurmolatón-
leikunum í kvöld.

REGLUR: Virkar eins og Lúdó. Þú verður reyndar að 
redda þér teningi. Klipptu svo út karlana tvo hér á síðunni 
og notaðu sem leikmenn í spilinu. Góða skemmtun!

Leyndardómar Bláa
demantsins
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FLUGSTÖÐIN
Jóhann Benediktsson 
sýslumaður gerir 
upptækar allar Martini-
flöskurnar þínar. Þú 
situr hjá í 2 umferðir.

BLÁA LÓNIÐ Þú hittir Ásgeir 
Kolbeinsson í Bláa lóninu. Hann er 
óþekkjanlegur með allan þennan kísil í 
andlitinu en gefur þér góðar upplýsingar 
um hvernig eigi að haga sér  í 101. 
Farðu 3 reiti áfram.

6

KÓPAVOGUR Þú lendir í 
hremmingum á Goldfinger. Konurnar 
hans Geira sýna þér mikinn áhuga 
og áður en þú veist af eru smóking-
fötin komin í pant. Geiri skutlar þér í 
Smáralindina á gula Hummernum. 
Þar kaupir þú ný föt í Dressmann.  
Farðu 1 reit áfram.

HAFNARFJÖRÐUR Þú
verður veðurtepptur í kratabælinu 
og þarft að leita skjóls hjá 
Björgvini Halldórssyni. Hann 
segir við þig með sinni einstöku 
röddu: „There is no GO, until 
BO says GO.“ Mátt ekki fara af 
stað fyrr en þú færð 6.

GO

9
BESSASTAÐIR Ætlar að fá nánari 
upplýsingar um Bláa demantinn. Eftir 
nokkra Martini og eftirköstin af 
Goldfinger gerist þú ágengur og klípur 
Dorrit í rassinn. Forsetinn tekur þig 
með vestfirsku togarafangbragði og 
sendir þig á slysó. Aftur um 2 reiti. 15

HLEMMUR Bíllinn
varð eftir á Bessastöð-
um. Þú þarft að komast 
niður á Austurvöll. 
Hringur skutlar þér 
áleiðis á hjólinu. Fram
um fjóra reiti. 18

LANDSBANKI AÐALÚTIBÚ AUSTURSTRÆTI
Þú sérð kexbaróninn með bindishnútinn á tröppum 
bankans. Þar er hann að plotta með Björgólfi. Af orðum 
þeirra má skilja að þeir ætli að kaupa West Ham með Bláa 
demanti Dorritar. Þér tekst að ná demantinum sem er falinn 
á bak við bindishnút Eggerts. Farðu beint á endareit.

DILLON Þú stekkur 
inn á Dillon til að pissa. 
Þar eru tónleikar með 
Bigga í Maus. Þú drepst 
úr leiðindum. Farðu
aftur á upphafsreit.

LAUGARDALSHÖLL
Sigtryggur Baldursson er 
að telja í þegar þú birtist. 
Dorrit verður svakalega ánægð 
og fyrirgefur rassaklípið fyrr 
um daginn. Þið takið saman 
Luftgítar og farið í sleik.

LAUGAVEGUR Dekkið á hjóli 
Hrings springur skyndilega. Þú 
ert á rölti framhjá GK þegar Arnar 
Gauti stekkur út alveg brjálaður. 
Tískulöggan sektar þig fyrir að vera í 
jakkafötum úr Dressmann Smára-
lind. Aftur um 1 reit.

2124AUSTURVÖLLUR Þú villist inn á 
Nasa þar sem verið er að taka upp 
Í sjöunda himni með Hemma Gunn 
… Kemst á sporið þegar Hemmi 
gefur þér mikilvægar upplýsingar. 
„Veriði hress … ekkert 
stress … og borðiði 
KEX.“
Fram um 3 reiti. 27
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Súkkulaðibrúnt hár
með ljósri hreyfingu. 
Herraklippingin vann 
fyrstu verðlaun í 
Þýskalandi.

Flottustu litirnir Búrgúndí, súkkulaði, 
fjólublár og hvítur! Flottustu litirnir í bænum í dag.

Sérfræðingarnir Jo Mackay, lengst til vinstri og 
Alex Dinter, lengst til hægri ásamt módelum sínum.

Jo Mckay, sérfræðingur í hárlitun, og Alex Dinter, 
sérfræðingur í klippingum og nýkrýndur hárgreiðslu-
maður ársins í Þýskalandi fyrir herraklippingar, hafa 
verið á Íslandi þessa vikuna á vegum Aveda til þess að 
kenna íslenskum fagmönnum nýjustu strauma og 
stefnur í hártískunni.  Nýjasta tískulínan kallast „retro 
active“ en innblástur hennar, eins og nafnið gefur 
tilkynna, er fenginn frá tískulínum fyrri tíma með 
nútímalegri útfærslu.
Hárlitirnir sem nú eru ráðandi, fyrir þá sem vilja fylgjast 
með tískunni, eru búrgúndírauðir, fjólubláir og 
súkkulaðilitir tónar, bæði ljósir og dökkir. Á vori 
komandi verða pastellitir og kaldir tónar í ljósu hári 

áberandi. Klipping dagsins er svokölluð „bob-lína“ í 
mörgum útfærslum. „Bob“ klippingin á rætur sínar að 
rekja til ársins 1909 en þá klippti franskur fagmaður 
viðskiptavin sinn eftir túlkun sinni á málverkum af 
Jóhönnu af Örk.  Klippingin var vinsæl meðal almenn-
ings árið 1920 og óhætt er að segja að línan hafi vakið 
mikla athygli. Hún kemur til dæmis fyrir í titli og 
smásögu F. Scott Fitzgerald, „Bernice bobs her hair“, 
en sú saga varð til úr bréfi Fitzgeralds til systur sinnar 
þar sem hann var að gefa henni ráð um hvernig hún 
gæti orðið meira aðlaðandi fyrir væntanlega vonbiðla. 
Það er því óhætt að segja að sagan, tískan og listin 
séu grunnur Aveda-línunnar nú í haust og vetur.

Aveda hártískusýning





Halla Vilhjálmsdóttir fer í eróbikk til þess 
að slaka á. Hún útskrifaðist úr söng-, 
dans- og leiklistarnámi frá Bretlandi fyrir 
ári síðan og hefur verið á milljón síðan þá. 
Átta ára byrjaði hún að vinna að því að ná 
markmiði sínu sem var að verða allt það 
sem hún er. Sirkus hitti þessa gullfallegu 
stelpu og komst að því að þetta eina ár er 
aðeins stutt stopp. Ísland er einfaldlega of 
lítið fyrir Höllu Vilhjálmsdóttur.

„Ég er sko Simmi og Jói en passa mig samt á að vera ekki 
þeir. Ég gerði það meira að segja viljandi að horfa á enga 
Idol-þætti,“ segir Halla um starf sitt sem kynnir í nýju X-
factor þáttunum en sá fyrsti verður frumsýndur á Stöð 2 í 
kvöld. 
„Hæ. Hvað bjóstu við einhverjum öðrum?,“ segir Halla 
brosandi við barþjóninn á Vegamótum sem færir henni 
kaffibolla.
„Já. Það eru nú margir farnir að drekka þetta.“
„Ég innleiddi sko sojakaffi hérna, skoraði á þá opinberlega. 
Það er náttúrulega skandall að þurfa að fara annað til að fá 
sér sojakaffi en á uppáhaldskaffihúsið sitt...

Halla segist ekki snerta mjólkurvörur átta klukkustundum 
fyrir söng eða mikið tal. „Annars er ég mjög laus við hjátrú 
og segi hiklaust gangi þér vel, þó ég sé slegin tilbaka,“ 
segir Halla sem menntaði sig í Bretlandi. Þar tók hún 
söng-, dans- og leiklistarnám. „Ef þú kemur í prufu og 
getur allt, þá færðu djobbið. Þetta er ekkert flóknara en 
það. Ef ég ætti sjéns á námskeiði í skósmíðum þá færi ég 
á það. Maður þarf nefnilega alltaf að gera eitthvað sérstakt 
og það er bara best að kunna sem mest.“

Halla sérhæfði sig í sviðsbardaga úti í Bretlandi og 
útskrifaðist með hæstu mögulegu einkunn í því. „Ég lærði 
að kýla, skylmast með breiðsverði og svona Kill-Bill-stæla 
einhverja. Það nýttist mér til dæmis mjög vel í kvikmyndinni 
Astrópíu sem ég lék í sumar.“

En hvernig er Halla samanborið við kollega sína sem 
lært hafa hérna heima?
„Ég get nátúrulega ekki sagt neitt slæmt um skóla sem ég 
komst ekki einu sinni inn í. Það væri bara asnalegt. Það 
eina sem mér finnst er að hér er bara einn skóli, með eina 

braut og eina stefnu. Það eru fáir teknir inn og þarfir þeirra 
eru mótaðar að kerfi skólans. Úti getur maður betur púslað 
saman því sem maður þarf að læra,“ segir Halla sem þó 
sótti um Leiklistarskólann hér heima en fékk neitun. 

„Ég var komin inn úti þegar ég sótti um hérna heima. Mig 
langaði bara að vita hvort ég kæmist inn. Svo var ekki og 
það er ekkert að því. Mér hefur að minnsta kosti gengið 
vel.“

Það hefur oft verið sagt að þeir sem læri erlendis eigi 
minni möguleika í leikhúsunum hér heima. Er eitthvað 
til í því?
„Ég hef ekki kynnst því. Ég kom heim af því að ég var að fá 
svo góð tilboð hérna heima. Það var hringt í mig mánaðar-
lega meðan ég var í náminu. Ég held að þetta sé líka að 
breytast og að opnast meira. Þetta á heldur ekki við mig 

vegna þess að ég var svo mikið að vinna áður en ég fór út 
og það má segja að ég hafi verið komin aðeins inn í 
bransann. Hann vissi þó af mér og fylgdist með mér meðan 
ég var úti. Þú færð líka bara þau djobb sem henta þér. Ég er 
kannski búin að vera aðeins of mikið í söngleikjum en ég var 
mjög skýr á því úti að ég vildi ekki verða söngleikjastjarna, 
og lagði mesta áherslu á leiklistina.“

Halla hefur náð að fóta sig ágætlega í bransanum eftir að 
hún kom heim. En hvernig er þetta umhverfi. Þarf maður 
ekki að sleikja sig upp við kóngana í bransanum o.s.frv.?

„Þetta er svolítið spillt og maður er alltaf að hneykslast á 
hinu og þessu. Auðvitað er betra að vera frændi einhvers og 
þetta gengur mikið út á það hérna. Bransinn er samt opinn 
fyrir því að prófa ný talent. Úti myndir þú til dæmis aldrei 
hoppa beint inn í aðalhlutverk eins og ég hef gert. Þú yrðir 
fyrst settur sem aðstoðardansari annars aðstoðardansara 
og færir ekki inn á svið nema einhver myndi fótbrotna. Það 
þarf til dæmis ekkert annað að gerast en að ég eða Þorvald-
ur verðum veik þá er engin Footloose-sýning. Pressan er því 
mikil hér heima.“

Halla kom heim fyrir ári og hefur verið mjög áberandi síðan 
þá. Hefur leikið í kvikmynd, stærsta söngleiknum og nú 
stærsta sjónvarpsþættinum. Hvað ætlarðu eiginlega að gera 
næstu fjörutíu árin?
„Það er einfalt svar. Ég klára bara bransann og svo fer ég 
aftur út. Ég neita samt flestum hlutverkum sem mér eru 
boðin og passa mig á að vera ekki líka í auglýsingum. Ég 
myndi samt ekki taka svona mikið að mér ef ég ætlaði að 
vera hér. Ég ætla út aftur með flottasta CV sem hefur sést 
og ég er með það. Það eina sem ég á eftir er að stjórna 
sjónvarpsþætti og X-Factor er stærsti þátturinn í Bretlandi,“ 
segir Halla sem ætlar út á næsta ári. 

Hún er með umboðsmann í Bretlandi en það gerist lítið á 
meðan hún er hér heima. Hún hefur engu að síður unnið 
fyrir sjónvarpsstöðvar eins og BBC og gerði grínþáttaseríu 
fyrir ITV. „Það hefur aflað mér góðra kontakta. Svo komst ég 
nálægt því að fá aðalhlutverkið í Dungeons & Dragons 2. 
Við vorum tvær eftir en hin stelpan fékk djobbið. Ég færi 
ekki út ef mér fyndist ekki ástæða til þess.“

Halla er í sambandi með Kristjáni Ra. Kristjánssyni, en hann 
er einn framleiðandi Footloose. Því liggur beint við að spyrja 
hvort hún ætli ein út?
Halla hugsar sig vel um áður en hún svarar. Og segir síðan: 
„Það kemur bara í ljós.“

Tek ekki þátt 
í tilfinningaklámi

DANSARINN, SÖNG- OG LEIKKONAN HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR KOM HEIM TIL ÍSLANDS FYRIR EINU 
ÁRI EFTIR NÁM Í BRETLANDI OG STJÓRNAR NÚ STÆRSTA SJÓNVARPSÞÆTTI ÍSLANDSSÖGUNNAR

„Ég kom heim af því að ég var að 
fá svo góð tilboð hérna heima. 
Það var hringt í mig mánaðarlega 
meðan ég var í náminu.“

SIRKUS17.11.06
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Halla er greinilega mjög meðvituð um hvað hún er að 
gera og er með nokkurra ára plan. En hvenær byrjaði 
hún að hugsa svona taktískt?
„Þegar ég var átta ára. Þá lék ég í Medeu, grískum 
harmleik, í Iðnó og var búin að ákveða að verða söngkona 
og hafa dansinn samhliða því. Í því leikriti lék ég með mörg-
um reyndum leikurum sem spurðu hvað ég ætlaði að verða 
þegar ég yrði stór. Ég svaraði að ég ætlaði að verða 
söngkona, dansari og leikari. Þá var bara hlegið og sagt að 
ég gæti ekki gert þetta allt saman. Ég fékk til dæmis 
viljandi himinháar einkunnir á samræmdu prófunum til að 
geta farið niður í Kvennó og tekið hann á þremur árum. 
Það er einsdæmi í sögu skólans, en ég fékk að hoppa yfir 
eitt ár.“

Hversu langt ertu komin í planinu?
„Ég er kannski búin að ná markmiðinu en núna er bara að 
halda þessu við og þroskast sem er mjög erfitt.“

Ætlarðu að verða heimsfræg og forrík?
„Nei, mér finnst það ekki vera eftirsóknarvert. Hver vill vera 
í þessu stressi og alltaf á milli tannanna á fólki, lesandi 
einhverja lygi um sjálfa sig. Hversu eftirsóknarvert er það 
eiginlega?.“

En það er ekki alltaf æðislega frábært að vera leikkona 
að reyna að meika það. Hvað er stærsta áfallið sem 
Halla hefur orðið fyrir á þessum stutta ferli sínum?.
Hún hugsar sig lengi um, horfir út í loftið en segir síðan: 
„Kannski helst þegar ég hef yfirkeyrt mig og fundið fyrir 
því. Einu sinni horfði ég á dagbókina mína og sá að ég 
var með 16 gigg á þremur dögum. Ég fékk bara hroll 
og hugsaði hvernig litla músin ætti að komast í gegnum 
þetta. Það kemur reglulega fyrir að ég sest niður og 
spyr mig hvernig ég eigi að fara að þessu.“

Hvað gerirðu þá til þess að slaka á?
„Ég fer í bað. Hangi þar með ilmkerti, olíur og 
Jamie Cullum í I-podinum. Svo fer ég í nudd og 
læt taka á mér. Stundum þarf að draga mig upp á 
bekk og hnoða mig saman svo ég verði að 
manneskju aftur. Svo þegar það er búið hamast 
ég í eróbikk í Baðhúsinu...“

Þú ferð sem sagt í eróbikk til þess að slaka 
á?
„Já ég er svo ofvirk,“ segir Halla og hlær að 
sjálfri sér. „Nei, ég fer líka í gufu og heitu 
laugina sem er alveg himneskt.“

Kanntu ekki að gera ekki 
neitt?
`“Nei.....eða jú til þess að gera 
ekki neitt þá nota ég sjónvarp. 
Ég set það í óvernju mikinn 
forgang.“

Horfirðu þá á Oc og svona 
þætti?
„Nei...oj...ojj....ojjj...O.C...er 
ekki í lagi.....“

So you think you can 
dance?
„Nei ég hef takmarkaða 
þolinmæði í það. En KF Nörd 
finnst mér vera algjör snilld.“

Heldurðu að X-Factor eigi 
eftir að vera góður þáttur?
„Já ég held það. Einfaldlega 
vegna þess að hæfileikarnir 
eru framar öllum vonum. Ég 
fékk bara sjokk.“

En eru ekki allir búnir að 
fara í Idolið sem geta 
eitthvað?
„Nei, nei. Það er náttúru-
lega búið að kemba 16-
24 ára og annað Idol 
myndi ekki virka. En 
þetta er gáfaðasta 
framhaldshugmynd 
sem ég hef heyrt um. 
Ég get nú sagt ykkur 
að um daginn gat ég 
ekki tekið viðtal. Ég 

grenjaði svo mikið af því að einn strákurinn söng svo vel. 
Ég er nú yfirleitt harður nagli og fór ekki einu sinni að 
grenja yfir Titanic. En þetta var bara alveg ótrúlegt.“

Þetta er nú þitt persónulegasta hlutverk er það ekki. 
Þú ert bara að leika Höllu Vilhjálms að taka viðtöl við 
fólk?
„Jú þetta er í fyrsta skipti sem ég leik sjálfa migog hiklaust 
mest krefjandi af því sem ég hef gert. Ég sit kannski 
tímunum saman og er að ákveða hvað ég ætla að segja. 
Það eru erfið fótspor sem ég er að feta í vegna þess að 
margir eiga eftir að bera mig 
saman við Simma og 
Jóa. Það versta er 
nefnilega að 
ég er með 
ömurleg-
an 

húmor. Þeir spila líka mikið saman en ég hef engan á móti 
mér.“

Raunveruleikaþættir spila mikið með tilfinningar og oft 
er mikið grátið og vonbrigðin eru oft mikil. Finnurðu 
mikið fyrir því?
„Já ég geri það en ég tek engan þátt í tilfinningaklámi. En 
það þýðir ekki að þetta verði verra sjónvarpsefni. Keppend-
ur verða reiðir og segja fyndna hluti. Ef einhver vill faðma 
mig þá geri ég það. En ég er ekki að kreista fram einhver 
tár. Ég hef endað inni á klósetti í faðmlögum við gullfallega 
sænska bombu og það náðist ekki á filmu,“ segir Halla 
hlæjandi. 

En eru pródúsentarnir ekkert að biðja um það?
„Nei þetta er svo gott efni sem við erum með. Ég þarf 

efkki að vera neinn gervi sálfræðingur til þess að 
þetta virki. Við látum frammistöðuna frekar halda 

þessu uppi en tilfinningarnar.“

Halla segist erfiðast þegar fólk fær höfnun 
því hún taki það svo inn á sig. En eftir 

áramót verður X-factor í beinni frá 
Vetrargarðinum.

„Ég á nú ekki eftir að höndla það og 
verð örugglega alltaf grenjandi eins 

og einhver fáviti.“

En hvað gerist ef X-Factor 
floppar?
„Þetta floppar ekki.“

LJÓSMYNDIR: Björg Vigfúsdóttir
HÁR: Erla Eyþórsdótir- Feima

FÖRÐUN: Anna Kristín
TEXTI: Andri og Breki

„UM DAGINN GAT ÉG EKKI TEKIÐ VIÐTAL. ÉG GRENJAÐI SVO MIKIÐ AF ÞVÍ AÐ EINN STRÁKURINN SÖNG 
SVO VEL. ÉG ER NÚ YFIRLEITT HARÐUR NAGLI OG FÓR EKKI EINU SINNI AÐ GRENJA YFIR TITANIC. EN
ÞETTA VAR BARA ALVEG ÓTRÚLEGT.“
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Það var mjög svo hressilegt að fá 
All Saints til Íslands. Stelpulínan er 
mjög hrá, dökkir og mattir litir með 
smá ljúfu ívafi, sniðin eru mjög 
óvenjulega falleg. Strákalínan er vel 
hrist blanda af breskum herramanni 
og rok´n´roll gæja. Sem sagt All 
Saints er öðruvísi en ómissandi.

Ég hef átt „ég elska að hata“ samband 
við Diesel. Á endanum er ekki annað 
hægt en að „elska að elska“ fötin frá 
Diesel. Gallabuxur frá Diesel hafa 
læðst inn í fataskápinn minn árum 
saman. Það er erfitt að halda sér á 

toppnum en Diesel hefur virkilega tekist 
það. Það er greinilega ekkert gefið eftir þar 
innanhúss hvort sem það eru gallabuxur 
eða aðrar flíkur, því Diesel-pylsuendarnir 
eru alltaf troðfullir af rúsínum. Nálgist það 
nýjasta nýtt frá Diesel í Sautján og Retro.

DIESEL

Anglomanía-línan hennar 
Vivienne Vestwood fæst í 
KronKron. Þessi lína er 
algerlega einstök hvað 
varðar snið, efnisval og 
hönnun. Jakkarnir og 
kjólarnir eru guðdómlegir. 
Það er ekki annað hægt en 
að elska þessa rauðhærðu 
bresku fyrrverandi pönkdrottn-
ingu og allt sem hún gerir.

BAUM UND
PFERDGARTEN

Hinar dönsku Rikke Baum og Helle Pferdgarten 
eru bestu vinkonur mínar þessa stundina. Fötin 
þeirra eru alger draumur í dós og þau eru efst, 
efst og sérstaklega efst á óskalistanum mínum 
núna þar sem jólalínan var að detta inn. 
Silkikjólar, æðislegar skyrtur með púffi, tjulli 
eða blöðruermum, stuttir jakkar með gylltum 
blæ, geggjaðar gallabuxur og buxur í smóking-
stíl. Ég get ekki hætt … kaflar, kjólar, kökur, 
keipar og krúttlegar peysur eru málið fyrir 
jólapartíin, jólin og áramótin. Baum und 
Pferdgarten fást í Ilse Jacobsen Garðatorgi.

     Vivienne 
Vestwood

UPPÁHALD
Uppáhalds 

Steinunn Sigurðardóttir hannar 
undurfögur föt undir sínu nafni. 
Prjónaflíkurnar  hennar eru 
sannkölluð listaverk. Í Kjörgarði á 
Laugavegi er Steinunn með litla 
verslun þar sem línan hennar 
STEINUNN og aðrir fagrir hlutir 
eru seldir. Ég mæli með 
STEINUNN-ilínunni í alla 

STEINUNN

3

Litla systir MAX MARA heitir 
SPORTMAX. Sport systirin litla er 
hipp og kúl, en nær samt sem áður að 
hafa ítalskan klassa yfir sér. Ég mæli með 
dökkfjölubláum kjól eða síðri tiger-prjónapeysu 
frá SPORTMAX, punkturinn yfir i-ið eru svo 
æðislegar MAX MARA prjónasokkabuxur eða 
sokkar. Kíkið á ungana í MaxMara fjölskyldunni í 
GK Reykjavík.

SPORTMAX

All Saints

SIRKUS06.10.06
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HELGU ÓLAFSDÓTTUR
tískumolar





be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

DD unit um hollywoodstjörnurnar
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K-Fed og Brit Brit
Kevin Federline og 

Britney Spears

JJ og SP
synir þeirra, Jayden James 
yngri og Sean Preston

that´s a whole lot of 
Red bull and Cheetos 
dude
það er soldið mikið af Red 
Bull-orkudrykknum og 
Cheetos-ostasnakkinu

mmm the pieces de 
resistance
og rúsínan í pylsuendanum

JJ
yngsta barnið sem fæddist 
núna í sept

Snap no you did´nt
Neiiiii hættu nú alveg!!

heima-klammara
heimatilbúin erótík sem 
tekin hefur verið upp á 
myndbandsfilmu

contender
keppinautur

Nic the stick
Nicole Ritchie

lard
fita

gastric bypass
maga hjáveita, að láta hefta 
á sér mallaling svo ekki  

sé hægt að stöffa hann af 
mat í tíma og ótíma

OMG = Oh my god 
guð minn góður

given Brit Brit a run for 
her money
látið hana Britney svitna 
fyrir titlinum „Miss ósmart“

Cruellu de Ville 
dalmatíu-ógeði
Cruella var Grimmhildur 
eða sem sagt vondi kallinn í 
101 Dalmatíuhundum og 
hún vildi svona jakka

girlfriend stick to 
tennis yo
haltu þig við tennis væna

fyrir D og G konur
sem nota brjóstahaldara 
stærðina D og G sem þykir 
vera vel útilátinn rekki!

úzzza klassa
geislar af sér mikla fágun 
og þokka

saying goodbye to 
planet Earth
kveðja venjulegt líf á 
jörðinni þar sem hún er 
að fara út í geim

hush hush
uss uss leyndó

sexy lingerí
æsandi nærföt

bucks
dollarar

flamin E.T gay
logandi geimveru homs

world domination 
dagskrána
heimsyfirráða dagskrána 
sína

but there is nuthin goin 
on in the pants
afar lítið að gerast í 
buxunum

Nuff said
nóg sagt

mad props to ya Way-Jay
brjáluð virðing til þín samt 
Wacko Jacko eins og hann 
er kallaður

Það er sko engum blöðum 
um það að fletta að þetta 
verði ljótt með K-Fed og 
Brit Brit*... hún er búin að 
lofa fjölmiðlum að fá 
ókeypis myndir af JJ og SP* 
svo að K-Fed fái ekki 
grænan eyri úr hennar 
sjóðum sem reyndar hafa 
hrapað úr 100 mills í 35 
mills á einu ári ... púfff that´s 
a whole lot of Red bull and 
Cheetos dude!* Greyið ...
sögurnar svoleiðis streyma 
inn af þeim og við erum að 
tala um að það nýjasta sé 
að hún hafi látið taka JJ* 
með keisara af því að hún 
hafi fengið svæsinn 
kynsjúkdóm frá eiginmanni 
sínum! Snap no you didn´t* 
Kev!!!! Úff en það lítur út 
fyrir að hann ætli að reyna 
að taka á öllu sem hann „á“ 
til að klóra smá pening af 
Brit og segist nú ætla að 
selja heima-klammara* með 
þeim til að græða eitthvað! 
Ahhh love - það er gaman 
að þessu!

En skvísan var sem sagt smart í korter og datt svo aftur 
í það að vera hún sjálf cheezy poof með opna 

munninn, derhúfu og jólasveinahúfu og mmm the 
pieces de resistance* 
prjónuð rúllukraga
magapeysa!!!!
YESSSSS ÞAÐ 
VAR LAGIÐ BRIT - 
þótt víða væri leitað 
þá væri varla 
ósmartari konu að 
finna eða jú ok ... Elly 

í Q4U er sterkur 
contender*!!

Hérna er nú ein sem er 
hefur alltaf given Brit Brit 
a run for her money* 
þegar það kemur að 
ósmekklegheitum en 
tenniströllið Venus 
Williams ákvað að mixa 
saman Cruellu de Ville 
dalmatíu-ógeði* við 
einhvern monster kjól - 
girlfriend stick to tennis 
yo ... ímyndið ykkur að 
hún vill endilega þegar 
hún hættir að spila tennis 
hella sér í fatahönnunina 
NEIIII plís ekki gera okkur 
það farðu frekar bara að 
kenna tennis eða hvernig 
á að kremja Gatorade 
dollur milli tennis-læranna 
á þér með því einu að 
hnerra!

En það eru bara 
ekki allir með 
tærnar þar sem 
hún vinkona mín á 
Myspace Katie 
Price er með 
hælana þegar það 
kemur að því að 
úzzza klassa* eða 
þannig! Hérna er 
hún að selja 
brjóstahaldara- og  
nærbuxnalínuna sína, í ASDA nota bene 
hahahahahhah töff, sem allir passa í ekki satt 
(fyrir D og G konur*) ... hver er ekki með stærri 
brjóllur en rass? Og hvað gerði hún til að 
gulltryggja það að ná til allra aldurshópa - dró 
drusluna hana mömmu sína með ... það var 
rétt!!

Þetta finnst mér í 
senn ótrúlegt en 

trúlegt því hvernig í 
ósköpunum fór Nic 

the stick* að því að 
grennast um hlass af lard* á 
engum tíma - hún missti 
svona 20-30 kíló á sjö 
mánuðum eða varla það en 
nú er lausn á þessu ... 
sögurnar segja að hún hafi 
farið gastric bypass*!!! 
OMG* Hún er auðvitað að 
bæta aðeins á sig og 
enginn trúir því nema það 
sé eitthvað voða kinky á bak 
við það eins og þetta ... en 
hún er orðin fyllri í framan 
og lítur betur út en áður en 
eins og við vitum fer 
pressan að tala um að hún 
sé orðin of feit!  Þú mátt 
ekki fara í þessa aðgerð 
nema þú sért minnst 50 
kílóum of feitur og ég 
stórefast að læknar leyfi 
aðgerðina hégómans vegna 
enda neitar hún þessu.

Það er varla víst hægt 
að komast hjá því að 
nefna TomKat enda 
eru þau að fara að 
skella sér í hnappheld-
una núna um helgina 
eða saying goodbye to 
planet Earth* eins og 
Kate veit en best finnst 
mér að gestalistinn er 
voða hush hush* who 
cares en finnst ykkur 
hann ekki sjúklega 
happy á svipinn á 
myndinni! „Veii ég er 
að fara gifta mig á 
laugardaginn“-  gleðin 
skín alveg út úr 
augnum á honum! 
Best fannst mér samt 
að Kate fór að versla 

„ÞÓTT VÍÐA VÆRI LEITAÐ ÞÁ 
VÆRI VARLA ÓSMARTARI KONU
AÐ FINNA EÐA JÚ OK ... ELLY Í Q4U
ER STERKUR CONTENDER*!!“

1

Ehhh he hemm þykir leitt að 
segja þér það Jacko but there is 
nuthin goin on in the pants*! 
Nuff said og flott hár ... ef þú ert 
Cher! Man ég elska hann samt 
... mad props to ya Way-Jay!*

sér sexy lingerí* fyrir meira en 3000 bucks* sem 
Tom á aldrei eftir að sjá hana í sökum áhuga-
leysis enda flamin E.T gay* úhahahahahahahaha-
hahah!!!! Hann verður bara of busy að renna yfir 
world domination dagskrána sína þegar það er 
kominn háttatími!
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Minnsirkus.is blogg vikunnar Hlustaðu á þetta yfir jólin ...Mættu þangað ...

HEIÐAR AUSTMANN

MÆLIR MEÐ

um helgina

FROSTI 
MÆLIR MEÐ

Jól og Blíða er jólaplata Baggalútsmanna í 
ár. Hún kemur út í næstu viku en þeir hafa 

slegið í gegn yfir hátíðarnar síðustu ár með 
hnitnum jólasmellum. Jól og blíða inniheldur 
meðal annars smellina Kósíheit par exelans, 
Sagan af Jesúsi og Gamlárspartý. Sirkus 
mælir hiklaust með þessari á fóninn yfir 
piparkökubakstrinum í ár.

Smá pælingar
„Hef verið að velta þessu með samband
soldið mikið fyrir mér núna upp á síðkastið 
og orðinu „ÁSTFANGINN“ þetta er lítið orð 
með stóra merkingu! Ég meina, hvenær er 
maður ástfanginn? Eftir viku, mánuð, hálft 
ár, ár? Ég veit það ekki? Hvernig veit maður 
að maður 45 ástfanginn? Ég hef það á 
tilfinningunni að fólk segist vera ástfangið, 
bara til að segja það, bara til að gleðja sig. 
Hætt saman eftir mánuð, tvo daga að jafna 
sig. Þetta er sjálfsblekking og smá neisti í 
sálartetrið. En hey, það er bara mín hlið á 
málinu. Það eru svo margir farnir að nota 
þetta upp úr þurru !“

Bebbilina.minnsirkus.is

Þú snertir mig ... ég snerti 
þig!!! aha ;)
„Ég var að koma af balli 
og get engan veginn 
sofið því ég sver að 
rúmið snýst í hringi! það 
er ekkert sniðugt.“
Blondieblond.minnsirkus.is

Síðasta helgin vááá ...
„Nú annars var þetta bara gaman ... en svo 
á sunnudeginum lenti minn í því ... þegar ég 
fór út í bílinn minn, var búið að brjótast inn í 
hann og stela öllu sem hægt var að taka ... 
og er það svona bömmerinn sem ég fékk 

eftir helgina, en til 
mikillar lukku náðust 
þeir sem þetta gerðu 
... og voru þeir með 
svo mikið af drasli að 
það tekur nokkra 
daga að finna út hvað 
er mitt ... en vonandi 
kemur það ...“
Insomnia.minnsirkus.is

Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður mætti til 
Sævars Karls í Bankastrætinu. Þar átti hann að fá ein 
jakkaföt með afslætti en endaði með jakkaföt og 
skyrtur fyrir mörg hundruð þúsund krónur. Tekinn.Ég er enginn plebbi

TEKINN SIGURÐUR KÁRI KRISTJÁNSSON

„Ég tími því 
alveg. Ég er 

enginn plebbi.“

„Þetta lítur 
svolítið út eins og 
þú tímir ekki að 
kaupa þetta.“

„Segðu að þú 
vitir að hann sé 
í framsóknar-

flokknum.“

„Heheheheheh-
ehehehehehe.“

„Mér finnst 
þú svolítið 
dónaleg.“

SPRENGJU-
HÖLLIN
Tímarnir
Okkar
Þetta lag er 
náttúrulega 
bara eitt stórt 
partí. Einfalt, grípandi og hel 
sniðugt. Sprengjuhöllin er 
nýja uppáhaldshljómsveitin 
mín. HELL YEAH!

RADIO 4 
Picking Things Up On The 
Scene
Dans-pönksveitin Radio 4 
með annan góðan singul af 
Enemies Like This.

HOOKER SWING 
Dirty Love (In A Pickup Truck)
Annað gott íslenskt sem þú 
heyrir bara á X-inu 977. 
Hooker Swing er graðasta 
rokksveitin á Íslandi í dag.

Álaugardaginn klukkan 21 er árlegt útgáfu- 
teiti Senu í Listasafni Reykjavíkur. Það er 

Casino Royale/James Bond þema og því ættu 
allir að mæta í svörtu og hvítu. Smirnoff sér um 
kokteilana sem fljóta allt kvöldið. Margeir, Jón 
Atli og Jóel Pálsson sjá um músíkina. Húsið 
verður upplýst og 
playstation 3 á staðnum. 
Miðinn í partíið er svart og 
gyllt spil. Aldrei að vita 
nema Bond-bíllinn, Aston 
Martin, verði á svæðinu. 
Reddaðu þér miða í þetta 
gigg. Verður örugglega 
gaman.

„Þetta er jú tuttugu ára afmæli 
Smekkleysu og útgáfu þessa lags 
sem heitir Afmæli. Í leiðinni er þetta 
náttúrulega brunakonsert fyrir 
útgáfufélagið,“ segir Sigtryggur Bald-
ursson, trommari Sykurmolanna, sem 
koma fram í Laugardalshöllinni í 
kvöld.
„Smekkleysa hefur nú gefið mikið út 
af plötum sem seljast ekki. Það 
verður einhver að gera það og við 
höfum tekið þetta á okkur. Fólk hefur 
ekki sýnt þessu mikinn skilning og 
sérstaklega ekki bankarnir. Við höfum 
reyndar notið stuðnings Landsbank-
ans í sumum verkefnum en svona 
almennt séð hefur þetta félag safnað 
skuldum,“ segir Sigtryggur og 
undirstrikar að útgáfufélagið 
Smekkleysa hafi alltaf verið rekið 
áfram á hugsjóninni einni saman.
„Sykurmolarnir eru síðan stofnaðir 
eingöngu til þess að græða peninga. 
Þess vegna erum við að koma saman 
aftur, til þess að græða peninga,“ 
segir Sigtryggur og hlær. „Nei ég er 
nú bara „talking out of my ass“.“
Hann segir Sykurmolana hafa verið 
nokkurs konar poppdeild Smekk-
leysu sem var fyrirtæki sem vildi bara 
gefa út vafasamar ljóðabækur og fólk 
sem prumpaði í flöskur. „Einhver varð 
að búa til peninga og það var mjög 
meðvituð aðgerð að setja saman 

popphljómsveit. Það kom okkur 
síðan rosalega mikið á óvart hvað 
þetta virkaði,“ segir Sigtryggur en 
Sykurmolarnir hafa selt í kringum 
milljón plötur. 
„Sykurmolarnir koma saman 
reglulega. Og þá ekki til þess að 
spila heldur rekum við útgáfufélagið 
saman og hittumst vegna þess. Ég 
átti nú samt erfitt með að þurrka 
aulaglottið af mér á laugardaginn 
þegar við spiluðum þetta í gegn. 
Þetta er nefnilega alveg stjúpid 
gaman.“
En er ekki skrýtið að spila inni í 
bílskúr gömul Sykurmolalög með jafn 

stórri stjörnu og Björk er?
„Nei, það er nú bara aðallega fyndið. 
Við náttúrulega lítum ekki á hana 
sem einhverja dívu eins og svo 
margir gera. Hún mætir ennþá á 
Smekkleysufundi, fær sér súpu og 
rekur við eins og við hinir,“ segir 
Sigtryggur og hlær.
Tónleikarnir fara fram í Laugardals-
höllinni í kvöld eins og fyrr segir. En á 
að taka einhver ný lög? „Nei við 
erum ekkert í þeim bransa. Þetta er 
bara sama gamla prógrammið en svo 
tökum við líka nokkur prakkaralög 
sem eru ekkert endilega á „greatest 
hits“-plötunni.“

SYKURMOLARNIR HALDA 20 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKA Í HÖLLINNI Í KVÖLD

Björk borðar súpu og 
rekur við eins og við 

Sykurmolarnir Verða í höllinni í kvöld á 20 ára afmæli Smekkleysu.

NELLY FURTADO
All good things come to an end
Nýjasti smellurinn 
frá Nelly Furtado, 
Þetta lag er 
töluvert rólegra 
heldur en fyrri tvö lögin sem 
hafa verið gefin út af plötunni en 
þetta er samt melódískt og á 
eftir að gera fína hluti á 
næstunni, sjáðu til !!

FRAY
How to save a life
Lag sem fylgir eftir vinsældum 
lagsins „Over My Head“ sem 
gerði frábæra hluti á FM957 
fyrir nokkrum 
vikum. Þetta lag 
hefur verið að 
klifra upp 
vinsældarlist-
ana í Bandaríkjunum undanfarið 
og nú er komið að Íslandi.

BEYONCÉ 
Irreplaceable

Þægilegur og 
rólegur smellur 
frá Beyoncé 
sem fjallar um sambandsslit. 
Þetta lag er að finna á plötunni 
B-Day sem kom út fyrir nokkrum 
vikum.  Án efa eitt af sterkari 
lögunum á plötunni, flott lag.



NÚ GETUR ÞÚ LOKSINS KEYPT ÞÉR BÍÓMIÐA Á NETINU
Á ALLAR MYNDIR SEM SÝNDAR ERU Í SMÁRABÍÓI OG 
REGNBOGANUM. TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!

ENGAR BIÐRAÐIR!
KAUPTU ÞÉR MIÐA Á FLOTTUSTU

MYND ÁRSINS Á MIDI.IS



stelpubögg með
Siggu Dögg

É g hafði fundið hann. Hann var 
skemmtilegur, gáfaður, blíður 

og myndarlegur. Hann var í góðri 
vinnu, hafði ferðast um heiminn og 
átti sína eigin íbúð. 
Hann var fullkominn! En ... 
Það er alltaf en. Hann var vinur 
minn og bara vinur. Engin fiðrildi. 
Mér fannst hann álíka kynferðisleg-
ur og kertavax. Ég skildi hvað aðrar 
stelpur sáu við hann því hann var jú 
fullkominn en ég bara sá það ekki.  

M inn vinkonuhópur hefur mikið 
velt þessu fyrir sér. Við 

höfum fundið hinn fullkomna strák 
sem við gætum átt fullkomið 
samband með en hann kveikir álíka 
mikið í okkur eins og eldspýta í roki. 
Það sem vantar er lostinn. Þegar 
hann er settur í þetta samhengi þá 
spyr maður sig hversu miklu máli 
losti og hrifning skiptir í raun og 
veru. Kannski er þetta nútíma-
vandamál þar sem gamla góða 
„skynsemin“ hefur þurft að víkja fyrir 
eldheitri ástríðu, fiðrildum og 
ómögulegri rómantík. 
Ef ég væri skynsöm, ætti ég þá ekki 
að byrja með besta vini mínum?

F lestir kannast við Pavlov og 
hundinn hans sem slefaði. 

Jákvæðar skilyrðingar og refsingar 
eru hluti af lífi okkar og umhverfi. 
Ég ákvað að athuga hvort ég gæti 
leikið á þessar nútímakenndir þar 
sem samböndin mín hafa flest öll 
byrjað á losta og endað í ástar-
sorg. Ég hafði engu að tapa á því 
að vera svolítið „skynsöm“... 

É g fékk þá afbragðs hugmynd 
að skilyrða sjálfa mig til að 

laðast kynferðislega að vini mínum. 
Þannig gæti ég auðveldað líf mitt til 
muna og tryggt mig fyrir einmana-
leika og ástarsorg. Ég taldi mig hafa 
fundið svarið við lífsgátunni miklu.

Ínæstu bókabúð var haldið og 
fjárfest í nokkrum vel völdum 

bláum blöðum, skærum og límstifti. 
Ég arkaði heim á leið og hóf að 
föndra í skjóli nætur, stæltir og 
sveittir líkamar voru nú komnir með 
andlit vinar míns. Næstu kvöld var 
slökkt á símanum, kveikt á kertum 
og róleg tónlist sett á „fóninn“.

P lanið gekk ekki alveg nógu vel 
og ég var orðin óþolinmóð. 

Ég mundi eftir lögmálinu: „Þú 
girnist þá sem þú umgengst 
reglulega.“ Ég lagði lykkju á leið 
mína til að rekast á vin minn. Ég 
hringdi í hann annan hvern dag og 
sendi honum tölvupóst og sms 
þess á milli. 
Það var vissulega farið að hitna á 
milli okkar ...

Þ ví miður þá uppskar ég 
einungis óbeit vinar míns á 

mér og mitt á honum. Ég gat ekki 
hugsað mér að deila með honum 
kaffibolla, hvað þá rekkju.
Mér hafði tekist að snúa lögmálum 
skilyrðinga mér í óhag. Losti og 
ástríða eru greinilega ekki tilfinning-
ar sem ung mær getur ráðskast 
með né sleppt úr lífi sínu. 
Ég er því „óskynsöm“ og undir 
stjórn heitra kennda, ég verð að 
sætta mig við ástarsorg og orð 
ömmu minnar : „Þetta gerist bara 
þegar það á að gerast.“

Skilyrtur losti
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Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða 

Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.

Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni. 
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir 
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda 
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að 
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.

Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar -

súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt! 


