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„Við ætlum að taka þessa 
einu tónleika og sjá hvernig 
þetta leggst í okkur,“ segir 
söngvarinn góðkunni Einar 
Ágúst Víðisson sem í kvöld 
mun stíga á svið með nýrri 
súpergrúppu sem ber 
nafnið Fönix. Tónleikarnir 
verða á skemmtistaðnum 
Domo í Þingholtsstræti og 
hefjast klukkan 22.00.
Auk Einars skipa sveitina 
þeir Vignir Snær Írafárung-
ur, Júlíus Jóhannsson, 
Benedikt Brynleifsson og 
Birgir Kárason. Allir eru þeir 
reynsluboltar úr íslensku 
tónlistarlífi og því mikil 
eftirvænting eftir því hvað 
þeir munu bera á borð á 
tónleikunum í kvöld. 
Sjálfur er Einar Ágúst 
hógvær þegar hann er 
spurður um framhaldið. 
„Ég er nú ekki þekktur fyrir 
að vera neitt sérstaklega 
yfirlýsingaglaður svo ég læt 
það vera að hafa uppi stór 
orð um framtíðaráætlanir 
okkar. En ég er himinlifandi 
að fá að vera í hljómsveit 
með þessum drengjum. 
Það er draumi líkast. Við 
erum allir með verkefni til 
hliðar við þetta þannig að 
við ætlum svona að máta 
okkur saman á tónleikunum 

í kvöld og sjá svo til með 
framhaldið.“ 
Lítið hefur farið fyrir Einari 
Ágústi eftir að hann skildi 
við félaga sína í Skítamóral 
fyrir fáeinum árum. 
„Jú, það er nú þannig að ég 
féll af vagni edrúmennsk-
unnar og flaug ansi hátt 
eins og fuglinn Fönix 
forðum. Ég er blessunar-
lega lentur aftur til jarðar, 
heill á húfi, og risinn aftur úr 
öskustónni, sterkari en 
nokkru sinni fyrr,“ segir 
Einar og útskýrir að nafn 
hljómsveitarinnar sé tilvísun 
í þessa reynslu. 
Talsvert hefur verið fjallað í 
fjömiðlum um feilspor 
Einars en augljóst er að 
hann lætur það ekki á sig 
fá. 
„Satt að segja hélt ég að 
það myndi taka lengra tíma 
að fá menn í þessum 
bransa til að treysta mér 
eftir þetta. En ég er fullur 
auðmýktar og þakklátur fyrir 
að fá aftur tækifæri.

EINAR ÁGÚST ER KOMINN AFTUR EFTIR ERFIÐA TÍMA

Aftur á vagn edrúmennskunnar

Einar Ágúst Víðisson 
Segist risinn aftur úr öskustónni 

sterkari en nokkru sinni.
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Kvikmynd

Bók

Tónlist

Hurðaskellir mælir með ...

„Ég horfi nú mjög lítið á kvikmyndir og fer 
örsjaldan í bíó. Það kemur þó fyrir. Síðasta 
kvikmynd sem ég sá í bíó var Bridges of 
Madison County. Alveg frábær mynd þar sem 
Clinton fer gjörsamlega á kostum. Við 
bræðurnir leigjum okkur líka stundum DVD og 
kom Þvörusleikir með eina góða nú í sumar. 
Það var kvikmyndin Íkíngút sem er að 
einhverjum hluta til íslensk. Flottar senur í 
henni og var ég mjög hrifinn af kvikmyndatökunni. Annars er Oli-
ver Stone meistarverkið um The Doors alltaf í uppáhaldi hjá mér.“

„Hún heitir Draumalandið. Farið út í búð og kaupið hana. Ég er mjög 
hlynntur skoðunum Andra Snæs enda mjög brýnt að vernda hálendið. Ég 
þekki það af eigin raun. Það vill enginn láta virkja í bakgarðinum hjá sér. 
Þess vegna skil ég íbúa Áslandshverfis í Hafnarfirði mjög vel þessa 
dagana. Svo les ég náttúrlega alltaf Hér & nú, það er í miklu uppáhaldi 
hjá mér, finnst það orðið betra eftir að Ellý tók við þessu.

„Ég er mikill tónlistarunnandi og syng nánast 
á hverjum degi. Maður þekkir líka alla flóruna 
og er alltaf með það nýjasta á hreinu. 
Krakkarnir vilja alltaf einhverja tónlist í skóinn. 
Nú er ég mikið að hlusta á 50 Cent og 
Steed Lord. Þrusu bönd. Knockin on 
Heavens door er samt mitt uppáhalds lag og 
eiginlega bara allt með The Doors. Ég hef 
meira að segja safnað skeggi til þess að 
líkjast Jim Morrison sem mest, hann var 
langflottastur undir það síðasta.“

Kompás hefur átt 
undir högg að 
sækja. Þeir sem að 

þættinum koma hafa eflaust 
átt von á sterkum viðbrögð-
um við áhrifaríkum þætti 
sunnudagskvöldsins
síðasta. En líklega bjuggust 
þeir við að það yrði Guð-
mundur í Byrginu en ekki Kompás sem þyrfti 
að eyða vikunni í nauðvörn.

Og afhverju er það þannig? Einhver 
sagði í vikunni að það væri einkamál 
Guðmundar í Byrginu hvað hann 

gerði í svefnherberginu. Það er einfaldlega 
rangt. Ekki ef einstaklingurinn sem er með 
honum í þessu svefnherbergi er vistmaður á 
ríkisstyrktu meðferðarheimili. Þangað kominn 
til að ná bata eftir erfiða eiturlyfjaneyslu en 
ekki til að láta lemja sig með svipu. Það er 
bara ekkert einkamál. Það er lögreglumál. Og 
getur varðað allt að fjögurra ára fangelsi.

Margir hafa bent á að framsetning 
þeirra gagna sem Kompás aflaði 
sér hafi verið glannaleg. Nefna í því 

sambandi myndskeiðið af litla vini Guðmund-
ar. En það er að sjálfsögðu ekki framsetning-
in sem er glannaleg. Heldur háttsemi 
Guðmundar gagnvart skjólstæðingum sínum. 

Pétur og Páll hafa enn og aftur kosið 
að skjóta sendiboðann í stað þess að 
bregðast við þeim upplýsingum sem 

dregnar voru fram í Kompási. Og um leið og 
það gerðist breyttist umræðan um málið í 
farsa. Svoldið eins og fárið sem Sigmundur 
Ernir og hans fólk á NFS keyrði gegn DV fyrir 
tæpu ári. 

Ákaflega var það til dæmis pínlegt að 
heyra Guðmund í Byrginu saka 
Sigmund Erni um að hafa falsað 

myndskeið sem sent var úr síma hans til 
skjólstæðings. OG engu skárra var það 
þegar lygni geðlæknirinn, sem Kompás fletti 
ofan af fyrir skemmstu, var teymdur í Kastljós-
ið til að staðfesta nauðvörn Guðmundar þess 
efnis að viðmælendum Kompás hefði verið 
gefið contalgin. Ótrúverðugara vitni var ekki 
hægt að finna. Og slappt af Sigmari og 
Helga að taka þátt í vitleysunni. 

Svosem skiljanleg nauðvörn hjá 
Guðmundi, enda með allt niðrum sig. 
Þið afsakið orðalagið. En skynsamt 

fólk á að vita betur en að taka mark á svona 
bulli. Kompás á hrós skilið fyrir að leiða fram í 
dagsljósið ámælisverð vinnubrögð í Byrginu. 
Guðmundur Jónsson forstöðumaður á að 
finna sér eitthvað annað að gera en að hjálpa 
ungum stúlkum að verða edrú. Det stannar 
nu! Andri Ólafsson

Með allt 
niðrum sig

„Er það ekki bara eðli allra góðra hluta að þeir taki 
einhvern tíma enda? Við ákváðum allavega að nú væri 
ágætis tímapunktur að kíkja á aðra hluti,“ segir 
Hrafnkell Pálmason betur þekktur sem Keli Í svörtum 
fötum. Hljómsveitin er semsagt hætt eftir átta ára 
samstarf en fyrsta ballið þeirra var 1. janúar 1999. 
„Þetta er nú allt gert í góðu og ekki vegna einhverra 
vinslita,“ segir Hrafnkell sem sjálfur er í tónsmíðanámi í 
Listaháskólanum. „Ég er því að gera eitt og annað og 
mun held ég aldrei hætta að semja tónlist.“
Hljómsveitin verður með tónleikaröð á síðustu metrun-
um. Annan í jólum ætla þeir að vera í Sjallanum og svo 

á Players 29.desember. „Lokaslúttið verður svo á Nasa 
hinn þrítugasta. Það er samt eitthvað sem við erum 
bókaðir í á næsta ári og munum auðvitað klára það.“

Í SVÖRTUM FÖTUM Á TÍMAMÓTUM EFTIR ÁTTA ÁR SAMSTARF

Hætta eftir áramót

HÆTTIR Í svörtum fötum eru 
hættir eftir átta ára samstarf.
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Ég var að heyra …

4

6 ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS AÐ ...

jólin séu að koma

ÞAÐ ER 22. DESEMBER1.
2.

Á morgun er 
Þorláksmessa

6. FORSÍÐUMYNDIN Á SIRKUS ER AF
STELPU MEÐ JÓLASVEINAHÚFU

Síðan kemur 
aðfangadagur

5
Svo annar 

í jólum

3.

4. Svo er það 
jóladagur

Það var margt um manninn í bænum þegar Sirkus
fór á stjá með myndvélina sína. VIð kíktum meðal 
annars í Smirnoff-partí sem haldið var á Barnum.
Þar var DJ Jerry að spila og dansþyrstir skemmtu 
sér vel. Þá byrja jólin aldrei fyrir alvöru fyrr en hinir 
árlegu Xmas tónleikar eru haldnir og að sjálf-
sögðu vorum við á staðnum. Þar voru líka Brain
Police, Dr. Spock, Skakkamanage, Reykjavík!,
Toggi, Lay Low, Pétur Ben, Sprengjuhöllin, Dikta,
Future Future, Noise, Ultra Mega Teknóbandið 
Stefán og Wulfgang. 
Sirkus er að sjálfsögðu alltaf á gestalista þegar 
bestu tónleikarnir eru annars vegar en lét sig þó 
ekki muna um að punga út miðaverðinu, sem var 
977 kr., í þetta skiptið enda rann hver einasta 
króna til Bugl, Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítalans. Frábært framtak hjá Frosta og 
Mána á X-inu og frábærir tónleikar.

SIRKUS MEÐ MYNDAVÉLINA Á LOFTI Í MIÐBÆNUM

X-mas hringir inn jólinAð fréttamaðurinn knái, Gissur 
Sigurðsson, hefði farið í 
skemmtistaðasleik á 
Sálarballinu um síðustu 
helgi / Að pabbi hans 
Basshunter ætli ekki að 
koma með honum til 
landsins / Að Björgvin
Halldórsson hafi aldrei verið 
heitari. Hefur strákurinn selt 17.000 eintök af 
geisla- og DVD-diski sínum með Sinfóníunni / 

Að Gaukurinn loki endanlega 
á Þorláksmessu. Þar 

verður opnuð minjagripa-
verslun á árinu 2007 / 
Að völva Hér & nú segir 
Loga Bergmann hætta á 

Stöð 2 á árinu /

Vinkonur Fengu sér Smirnoff á 
Barnum.

Gaman Þessar skvísur brostu fyrir 
ljósmyndaran.

Skál! Þorbjörn Kjærbo og Ragnar
Bragason voru hressir.

Heitir Johnny English er þarna lengst 
til hægri ásamt félögum sínum.

Dikta Haukur Heiðar og Skúli Frændi 
voru í jólaskapi.

Blikk Platan hans Péturs Ben, Wine 
For My Weakness hefur slegið í gegn.

Toggi Pop Mætti með drengjakór úr 
Breiðholtinu.

Kósý Gott er að slaka á í miðju 
jólastressinu.

Gott málefni Allt þetta fólk styrkti 
BUGL með aðgangseyri sínum.

Jólatilboð!

DUX 1001 með Duxiesta yfirdýnu
og fótum 90x200cm

Fullt verð kr. 174.500 · Tilboð kr 150.000

Duxiana Royal Gæsadúnssæng 140x200cm kr 34.980
Duxiana Royal koddi 50x70cm að vermæti kr 11.800
fylgir frítt með hverri sæng.

Borðlampi kr 59.000
Gólflampi kr 79.000

Hágæða sængurfatnaður frá GANT
Egypsk bómull · 15%afsl

Ármúla 10 • Sími: 5689950

Koddi

fylgir frí
tt 

með
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stelpubögg með
Siggu Dögg

S enn líður að jólum. Þeim 
yndislega tíma árs þar sem 

gleðin yfir að gefa breytist í andhverfu 
sína. Jólagjöfin hefur ákveðið gildi sem 
oft er metið út frá hugsuninni sem var 
lögð í hana og hjá sumum, krónufjöld-
anum. Ég eyði mörgum andvöku-
stundum í að spá og spöglera hvað ég 
geti föndrað persónulegt frá hjartanu. 
Mér finnst hugurinn bak við gjöfina 
númer eitt, tvö og þrjú en alls ekki 
hversu dýr hún var. 

Ef hún er ekki „ekta ég“ þá getur þú 
alveg eins sleppt þessu. 
Mér finnst fólk oft tapa sér í jólagjafa-
innkaupum. Það æðir um verslanirnar 
á Þorláksmessu með „verðmiða-
blindu“ og kaupir það sem hendi er 
næst, „æ, hún verður örugglega 
ánægð með þetta, annars skiptir hún 
því bara“. 
Fallegustu gjafirnar eru þær sem lýsa 
einlægar en ekki þær sem kostuðu 
flestar krónurnar. 
Ég var nýverið í Bandaríkjunum þar 
sem ég varð vitni að þessari 
„verðmiðablindu“ í troðnum verslana-
klasanum þar sem fólk var ókurteist 
og fýlt. Ekki beint stemningin sem ég 
var í. Það virtust allir keppast við að 
rumpa þessu af. 
Rumpa af þessari hátíð ljóss og friðar, 
fjölskyldustundar, frídegi frá vinnu og 
dóli frameftir í náttfötunum að borða 
góðan mat. Hér þarf að verða 
hugarfarsbreyting.
Jólin eru eini tími ársins þar sem það 
er fullkomlega réttlætanlegt að vera 
sykursætur og væminn. Þetta er sá 
tími þar sem játningar líkt og „mér 
finnst þú æði“ mega flakka og fyrir 
vikið hljóma aðeins sætar en á 
nokkrum öðrum tíma. Við erum meyr 
fyrir svo þetta er kjörið tækifæri fyrir 
hvers kyns kærleikstjáningar og 
tilburði. 
Ég er með róttæka nýja hugmynd sem 
gæti gert jólin ögn ánægjulegri og 
einlægari. Auk þess að létta 
þrýstinginn á pyngjunni og hugar-
angrinu sem fylgir því að standa í röð í 
verslun.
Gefðu gjöf frá hjartanu. 
Brenndu geisladisk með lögunum 
„ykkar“. Þetta passar einnig fyrir 
foreldra, systkini og ömmu og afa, þú 
getur t.d. notað lögin sem voru vinsæl 
þegar þau voru upp á sitt besta. 
Ódýrt, skemmtilegt og einfalt. Það 
hlusta líka allir á tónlist.
Keyptu þér fallegan pappír og 
skrifaðu eitthvað einlægt líkt og 
„Þú ert einstök, takk fyrir að vera 
til“. Ef hver einasta manneskja í 
þessum heimi vissi að hún væri metin 
að verðleikum þá væri heimurinn 
eflaust annar. 
Bakaðu smákökur eða lagaðu 
frægu sósuna þína og útbúðu körfu 
með tilheyrandi.
Láttu framkalla mynd af ykkur 
saman og settu hana í ramma. 
Búðu til I.O.U. (ég skulda þér) 
inneignarmiða þar sem þú telur upp 
nokkur atriði líkt og ferð í bíó/sund/
keilu og ísbíltúr, viðkomandi á þessar 
stundir svo inni hjá þér.
Í öllu gjafaflóðinu þá eru það 
„einföldustu“ gjafirnir sem standa upp 
úr og virkilega segja „mér þykir vænt 
um þig“.
Gleðileg jól …

Gefðu ást í 
jólagjöf …

Sirkus býður lesendum sínum upp á heimasmíðað spil. Þetta er dæmigert ten-

ingaspil, líkt og hið sígilda slönguspil. Það eina sem þarf er teningur og einhvern 

smáhlut sem gefur til kynna hvar hver og einn er staddur. Leikmenn eru í hlut-

verki helgarpabba í 101 Reykjavík og lenda í ýmsum hremmingum sem árstíðinni 

fylgja. Markmiðið er að lifa af það amstur sem fylgir jólum og áramótum. Þetta 

er eitt fárra spila sem menn geta lesið sér til ánægju. Góða skemmtun!

Enn eitt jólaspilið

Þú ert kallaður á 
húsfund af því að þú ert 

sá eini sem ert ekki með rauðar 
perur á svölunum. Þú stendur á 
rétti þínum til að hafa bláar perur og þegar 

nágranni þinn býðst til að borga nýjar perur 

handa þér sakar þú hann um jólaperufasisma. 

Um leið og þú rýkur á dyr heyrirðu að konan á 

móti segir: „Hann er búinn að eyðileggja 

blokkina þessi jólin.“ Situr hjá í eina umferð.

22.
DES

Annar í jólum er yfirleitt bara 
gott djamm hjá þér. Þú 

hringir í Capone bræður sem eru 
með jólaþátt og færð miða á ball 
með Magna um kvöldið. Hringir í 
gamlan drykkjufélaga og þið 
mætið eldhressir á Nasa. Áttið 
ykkur þó fljótt á því að Í 
Svörtum Fötum eru á sviðinu. 
Þú ferð upp á svið og tekur 
lagið „Það er ekkert mál“ við 
mikla hrifningu stelpnanna. Fram 
um einn reit.

26.
DES

Þér er boðið í árlegt jólapartí til Gísla 
Marteins. Húsið er orðið 
fullt og þú festist í 

fatahenginu því Ólafur Teitur 
heilsar þér með virktum, en réttir 
þér svo frakkann þinn og hinir 
gestirnir fylgja fordæmi hans. Þú 
kemst við illan leik inn í eldhús þar 
sem þú slærð í gegn meðal 
kvennanna með því að vera sá 
eini sem er búinn að lesa 
Margréti Frímanns 
og Ein til frásagn-
ar. Færist fram um 
þrjá reiti.

27.
DES

Eina platan sem þú fékkst í jólagjöf var 

sólóplatan hans Bigga í Maus. Þú 
ákveður því að fara niður í Skífu til 
þess að skipta henni. Strákurinn í 
búðinni neitar þó að taka við plötunni 
þar sem það er ekki lengur pláss fyrir 
Biggaplötur í rekkanum. Þú sleppur 
þó með að taka aðra Biggaplötu í 
staðinn. Nærð að snúa upp á 
strákinn með því að taka plötu með 
Bigga Ármanns, eitthvað flipp sem 
hann gerði fyrir kosningarnar. Ferð 
samt aftur um tvo reiti.

28.
DES

Þú varst búinn að lofa að 
fara í kirkju með mömmu 
þinni og svo vill til að 
séra Hjálmar er að messa í 
Dómkirkjunni í kvöld. Þú bítur á 
jaxlinn og telur þig geta þolað við 
í klukkutíma. Vakan dregst hins 
vegar á langinn því séra 
Hjálmar syngur eins og 
engill og er sífellt klappað-
ur upp. Þú missir úr eina 
umferð.

29.
DES

Blaðamaður frá DV hringir í þig og 
biður þig að minnast þess markverð-
asta á árinu. Þú færist allur í aukana, 
talar eitthvað um frið fyrir botni 
Miðjarðarhafs og vanmátt Sameinuðu 

þjóðanna. Blaðamaður spyr þig þá hvort þú sért 

ekki örugglega Krummi í Mínus? Viðvarandi 

misskilngur því þú heitir Krummi og konurnar í 

bankanum kalla þig alltaf Krumma í Mínus. Þú 

lýsir skoðunum þínum á DV og óvandvirkni 

blaðamanna. Bíddu eina umferð.

30.
DES

Áramótaboðið fer allt til fjandans eftir skaupið. 

Móðursystir þín var ekki alveg að fíla húmorinn hjá 

Hugleiki og Þorsteini Guðmunds. Strákurinn 

neitar líka að skjóta upp rándýra fjölskyldupakk-

anum sem þú keyptir og vill frekar horfa á 

Palla Magg. „Hann var svo fyndinn í 
Strákunum.“ Vonbrigði. Þú klárar viskíflösk-

una og drepst uppi í rúmi hjá móður þinni. 

Aftur um tvo reiti.

31.
DES

Þegar þú sérð mynd af þér í 
Mogganum við grein um 

áramótaskaupið undir fyrirsöginni: 
„Hvað er fyndni?“ sérðu strax eftir því að 

hafa skrifað hana. Hún lítur út einsog 
umsókn um skaupið að ári. Það er 
hringt í þig frá þremur útvarpsstöðvum 

og þú beðinn um að segja betri 
brandara en voru í skaupinu. Á eftir er ljóst 

að þú verður ekki ráðinn. Farðu aftur um 

einn reit.

1.
JAN

Jóladagur er ömurlegasti 
dagur ársins hjá piparsvein-
um í 101. Þú gerir þó alltaf 
góðverk á jóladag fyrir félaga 

þinn Guðmund Jónsson í Byrginu. 
Hangikjötið frá vinnunni fer yfirleitt til fyrrverandi 

fíkla. Þegar þú mætir á svæðið er fótbrotinn 

Guðmundur að láta stúlkur hjúkra sér svo hann 

komist á lappir. Þú lætur hann fá hangikjötið og 

færð að kíkja aðeins á internetið í staðinn. 

Stenst ekki mátið og sendir nokkra tölvupósta. 

Áfram um tvo reiti. 

25.
DES

Það er Þorlákur sem þýðir skata á Óðinsvé í 

hádeginu. Fljótlega eftir hádegið færist smá 

brennivínsskjálfti í kallinn og ákavítið er drukkið 

grimmt. Strákurinn hringir í þig og rukkar þig 

um jólatré sem þú lofaðir að kaupa. Þú ferð í 

Blómaval en örfá tré eru eftir. Fljótlega sérðu 

fallegt tré en það er einhver fljótari að grípa 

það. Þú kannast við kauða og spyrð hvort 

þar fari ekki örugglega Siggi stormur. Að 
sjálfsögðu
segistu ver 
mikill áhuga-
maður um 
krakkaveðrið og ljós-
myndasamkeppni
NFS. Hann brosir 
og gefur þér tréð. 
Áfram um einn 
reit.

23.
DES

Aðfangadagur og þú átt eftir að kaupa gjöf handa 

barnsmóður þinni. Þú ferð í Mál og menningu 

fyrir hádegi og kaupir Ævisögu Hannesar 

Hólmsteins eftir Óttar Martin Norðfjörð. 

Einnig grípurðu nokkra reyfara eftir MacLean 
og Bagley. Þá rekstu á skólasystur 
þína sem þú varst skotinn í og fór í 
bókmenntafræði, losar þig 
snöggt við reyfarana og kaupir íslenska 

stílfræði og Tvílýsi eftir Thor Vilhjálmsson í 

staðinn. Hleypur síðan niður í Eymunds-

son, skiptir bókunum aftur í reyfara og 
tefst eina umferð.

24.
DES
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Krúttleg stelpa með hafsjó 
af hæfileikum og fallegt 
bros. Gæti verið góð lýsing 
á leikkonunni Anitu Briem.
Þótt hún sé aðeins tuttugu 
og fjögurra ára hefur hún 
afrekað margt. Byrjaði í 
barnaleikritunum en fór svo 
til útlanda til þess að læra 
fagið. Nú býr hún í Holly-
wood og leikur í stórmynd-
um með frægum stjörnum. 
Hana langaði þó að reyna 
sig á móðurmálinu og er í 
einu af burðarhlutverkunum 
í Kaldri slóð sem frumsýnd 
verður 29. desember. Hvað 
fékk hana til þess að þiggja 
hlutverkið?

„Ég hef ekki unnið á Íslandi í um sjö 
ár og langaði til að eyða nokkrum 
dögum í að vinna á móðurmálinu 
með íslenskum leikurum. Sagt er að 
Þröstur sé snillingur, það gæti hafa 
verið kynningarfulltrúi Kaldrar slóðar 
en ég er nokkuð viss um að það sé 
sannleikur í þessu. Ég taldi alla vega 
nokkuð víst að hann gæti látið mig 
líta vel út,“ segir Anita og á þar við 
Þröst Leó Gunnarsson sem leikur 
aðalhlutverkið í myndinni. 

Hvernig er þessi stelpa sem þú 
leikur?
„Ég leik Elínu, blaðamann, kollega 
og nánasta vin Baldurs, persónu 
Þrastar Leós. Ég kem mest fyrir í 
byrjun myndarinnar þegar áhorfend-
ur eru að kynnast Baldri, hetjunni 
sinni, áður en hann hverfur í fang 
óvissunnar, leyndardóma og 
hávaxinnar dömu.“

Okkur leikur forvitni á að vita muninn 
á íslenska bransanum og þeim sem 
allir vilja taka þátt í í Hollywood.
„Ég hef takmarkaða reynslu á 
Íslandi. Stéttarfélag leikara stjórnar 
öllu með harðri hendi í Ameríku 
þannig að aðstaða og vinnutími 
listamannanna fer eftir ströngum 
reglum. Tökulið og leikarar vinna oft 
undir erfiðum kringumstæðum hér á 
landi og fannst mér þeir einkennast 

af einstökum dugnaði. Mikill munur 
fyrir leikara er umboðsfólkið. Ég er 
með „managera“ og umboðsmenn í 
Ameríku og London. Þeir koma upp 
öllum fundum og ég kem aldrei að 
beinum samningaviðræðum. Þarf 
aldrei sjálf að standa í slíkum 
formsatriðum sem eru nauðsynleg 
hér á landi þó ég þykist vita að 
margir íslenskir leikarar yrðu afar 
glaðir að þurfa ekki að semja um 
launamál sjálfir.“ 

Anita hefur nýverið leikið í Hollywood-
stórmyndinni um leyndardóma 
Snæfellsjökuls, Journey to the center 
of the earth með stjörnunni Brendan 
Fraiser. En hvað er hún að bralla 
núna?
„Ég er ýmislegt að malla. Ekkert 
sem hægt er að tala um. Það þarf 
að hræra grautinn varlega og með 
ástúð. Ekki of mikið salt og ekki of 
lítið. Svo er best að tala ekki mikið á 
meðan, nauðsynleg athygli og 
hugarskerpa þarf að vera inni í 
kollinum, ekki í munninum,“ segir 
Anita ákveðin og bætir við: „Ha, já, 

já,“ þegar hún er spurð nánar út í 
næsta verkefni.

Hvað fékkstu mikið fyrir Brendan 
Fraser-myndina?
„Um leið og mér dettur í hug að þér 
komi það við skal ég hafa sam-
band,“ segir Anita og hlær. Nú hefur 
hún unnið bæði við sjónvarp og 
kvikmyndir. Hvort heillar hana 

meira? „Ég hef verið nógu heppin 
að fá að upplifa hvort tveggja og 
þetta eru tveir ólíkir miðlar. Núna 
liggur áhuginn í átt að kvikmyndum. 
Mig langar að þróa mína getu, 
vittneskju og tækni í þeim miðli. Ég 
horfi öðruvísi á kvikmyndir og skil 
betur myndrammana, hvernig þeir 
koma til, hreyfingar, ferðalög, liti, 
form og munstur, hvernig þeir passa 
saman og koma saman til að segja 
sögu sem snertir og skiptir máli.

Hvernig býrðu til ævintýramynd eða 
spennumynd og nýtir þér það sem 
form til að segja eitthvað sem skiptir 
þig máli?
Ég horfði á Poltergeist um daginn 
og missti andann í smá stund. Innan 
fyrstu mínútunnar er búið að kynna 
þig, áhorfandann, fyrir öllum 
höfuðpersónunum og staðsetja öll 
svæði inni í húsinu þar sem myndin 

á sér stað án þess að þú vitir það, 
þá er ekki enn búið að segja orð. 
Svo horfði ég aftur á The Shining …
ég gæti bæði röflað og horft á 
Kubrick fram í rauðan dauðann.“

Eitthvað var slúðrað um að Anita og 
Brendan Fraser væru að stinga 
saman nefjum þegar tökum á 
myndinni stóð. Eitthvað til í því?  „Ég 
tel við hæfi að kalla það slúður. 
Bölvað bull.“

Ertu einhleyp? 
„Síðast þegar ég gáði. Ég lifi núna 
óútreiknanlegu lífi sem felur í sér 
mikil ferðalög og undarlegan 
vinnutíma. Ég er hrein og bein við 
sjálfa mig og þá sem eru mér næstir 
og geri greinarmun á fólki sem mér 
þykir áhugavert og þeim sem ég vil 
hafa nálægt. Ég tók þessa hluti 
saman og sætti mig við það að 
þetta gæti tekið smá tíma. En þegar 
það gerist …“ 

Komin með blaðafulltrúa? 
„Það fer í gang nokkrum mánuðum 
áður en næsta verkefni kemur út.“ 

En er Anita ekki búin að kynnast 
ógeðslega mikið af frægu fólki? Hver 
er frægasti vinur þinn í Hollywood?
 „Marlon Brando kemur til mín í 
draumum mínum. Við erum vinir. Við 
erum náin. Hann stendur í hurðinni 
með blik í auga og smjör í vinstri 
hendi. Ég hristi hausinn og reyni að 
fela litla brosið sem langar að 
brjótast út.“ 

Það dreymir marga um að búa í L.A 
og starfa í bransanum, fara í partí 
með fræga fólkinu og lesa um sig í 
slúðurblöðunum. Margir segja samt 
að Hollywood sé falskur bær. Er það 
rétt?
„Los Angeles er eins og stórt 
úthverfi, mjög útbreidd. Það býður 
þér tækifæri til að púsla saman því 
lífi sem þú kýst þér. Þú sérð sjaldan 
gangandi mann, allir ferðast um á 
bílunum sínum, það var einmitt 
hugmyndafræðin á bak við kvik-
myndina Crash. Bransinn getur 
verið eins andstyggilegur eins og 
hann er súrefnisgefandi.
Listamannabransinn úti um allan 
heim er þannig. Andstyggilegt fólk 
er alls staðar. Ég hef fengið tækifæri 
að funda með og kynnast einstak-
lega hæfileikaríku fólki þarna. Ég 
minni mig mikið á hvað er mér 
mikilvægt, hvað ég vil segja og læra. 
Maður hefur lítið upp úr því að taka 
sig of alvarlega.
Borgin byrjaði að lifna við fyrir mér 
þegar ég hitti hóp af afar góðu fólki. 
Borgin er full af fjársjóðum en þetta 
eru ekki staðir sem ég hef rambað á 
sjálf heldur þarf þér eiginlega að 
vera boðið, þá er ég ekki að tala um 
gestalista og rauða kalla. Enda get 
ég sagt ykkur að gestalistar og 
rauðir kallar eru frekar óspennandi 
með óspennandi fólki. 
Mér finnst lítið vit í að flytja til 
borgarinnar og blóta henni svo í 
sand og ösku eins og margir gera. 
Ef maður byrjar á því á maður 
kannski að hugsa sér til hreyfings 
eða skoða þann möguleika að 
maður sé orðinn bitur til frambúðar.“

Móðir Anitu býr á Mývatni og kemur 
hún af og til þangað til þess að 
slappa af. Ætlar hún að vera hjá 
mömmu um jólin?
 „Ég verð heima yfir jólin og 
áramótin. Ég á svo góða fjölskyldu, 
sjáðu til. Ég valdi vel. Þau gefa mér 
kraft og ást. Ég tek þeim ekki sem 
sjálfsögðum hlut.“

LJÓSMYNDIR: Arnaldur Halldórsson, pix.is
TEXTI: Andri Ólafss. og Breki Logason

HOLLYWOODSTJARNAN ANITA BRIEM LEIKUR EITT AF AÐALHLUTVERKUNUM Í KALDRI SLÓÐ

Hjá mömmu yfir jólin

„Ég lifi núna óútreiknanlegu lífi sem felur í 
sér mikil ferðalög og undarlegan vinnutíma.“

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
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„Draumagjöfin í ár myndi henta afar vel því ég 
er alltaf að týna lyklum, kortum og öðrum 
nauðsynjum. Ég held ég gæti týnt sjálfum mér 
ef ég legði mig fram. Þetta er tæki sem heitir 
Loc8tor og hjálpar manni að finna einmitt 
þessa hluti sem maður er alltaf að týna. Time 
Magazine valdi þetta eina af uppfinningum 
ársins 2006, en ég týndi auðvitað blaðinu og 
þurfti að finna þetta á netinu.
Þessu tæki fylgja litlir sendar sem settir eru á 
þá hluti sem ekki er hægt að lifa án: lykla, bíla, 
börn og þegar þeir finnast ekki, þá segirðu 
tækinu einfaldlega hverju þú týndir og það 
leiðbeinir þér í áttina að því.
Byrjendapakkinn kostar um 8.000 
krónur en ég hugsa að ég yrði 
ánægðari með bónuspakkann. 
Hann kostar rúmar 13.000 krónur 
og honum fylgja fleiri sendar. 
Ég óttast samt mest að ég myndi 
týna þessu tæki. Þá veit ég ekki 
hvernig ég fyndi það - né nokkuð 
annað.“
Heimasíða tækisins er: http://
www.loc8tor.co.uk/index.asp

BENEDIKT BJARNASON, verkefnastjóri markaðsdeildar Skjásins

SIRKUS

„Jólagjöfin sem allar konur ættu að 
fá í ár er La Mer Moisturizing 
cream. Ég hef lengi leitað að hinu 
fullkomna rakakremi og hef aldrei 
fundið neitt nógu gott. Húðin 
breytist líka eftir árstíðunum og í 
ljósi kulda og versnandi veðurs 
seinustu vikurnar hefur húðin á mér 
skroppið saman af þurrki, nefið 
flagnað og húðin er mislit af roða. 
Mér leið hreinlega illa í húðinni og 
fannst ég ekki vera upp á mitt 
besta og líta illa út. Ég fór á 
stúfana og ákvað að prófa La Mer. 
Og ég hef aldrei prófað annað eins 
rakakrem! Eftir aðeins þrjá daga 
voru þurrkublettirnir á nefinu farnir, 
húðin endurheimti gljáann aftur og 
ég hreinlega fann húðina fyllast af 
raka. Innan við viku fór ég að fá 
komment um hvað ég liti vel út og 
spurningar um hvað ég væri 
eiginlega að gera. Farði leggst 
mun betur á húðina og útkoman er 
meiri háttar. Þegar húðin verður 
svona full af raka, verða allar línur 

mun minni og húðin mýkri 
viðkomu. Ég get ekki annað 
en mælt með þessum 
fjársjóði sem mér finnst 
þetta vera og það er efst á 
mínum óskalista fyrir jólin svo 
ég verði nú fín og fersk langt 
fram á næsta ár!“

„Ég get ekki valið neitt eitt sem er efst á óskalistanum mínum, mig 
langar samt sem áður í ýmsa hluti. Til dæmis langar mig í skartgripi og 
eitthvað fallegt í nýju íbúðina mína. Besta jólagjöfin mín er nú þegar á 
leiðinni og verður ekki í pakka. Pabbi minn er að koma frá Los Angeles 
þar sem hann býr til að verja jólunum með okkur fjölskyldunni. Hann 
hefur ekki verið á Íslandi um jól í mörg, mörg ár. Ég get ekki beðið eftir 
að fá hann heim.“

Jólagjöfin í ár
Smá spenningur myndast innra með manni 

þegar jólin nálgast. Flestir hafa einhverja hluti á 
óskalistanum sínum og bíða og vona að þeirra 
uppáhald verði undir trénu. Suma langar í föt, 
aðra í tæki og stelpurnar langar flestar í skart-

gripi. Sirkus kannaði hvað væri á 
óskalistanum hjá þremur stelpum og 

einum karlmanni fyrir þessi jól.

GUÐBJÖRG HULDÍS förðunarfræðingur

SUNNA BJÖRNSDÓTTIR, Galleri Sautján

„Í jólagjöf langar mig 
mest í skartgripi eftir 
frænku mína 
Hendrikku Waage. 
Ætli það væri ekki 
hringur sem væri 
efstur á óskalistan-
um mínum. Mér 
finnst hringarnir úr 
Esju-línunni hennar 
æðislegir, ég ætti 
reyndar erfitt með að 
velja lit þeir eru til í 
svo mörgum flottum 
litum. Mér finnst 
Esju-hringarnir vera 
svo flottir af því að 
það er hægt að nota 
þá við öll tækifæri 
hvort sem er í 
skólann eða ef ég er 
að fara eitthvað fínt.“

SIGRÚN ANNA WAAGE,
nemi í Verslunarskóla Íslands

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

GLÓ
SUR LÆRÐU LINGÓIÐ

FUG-STILES!*
Hérna er nú Íslandsvinkona okkar 

hún Julia Stiles sem lék í hinu epíska 
stórvirki A little trip to Heaven - en að 

það standi Stiles í nafniu hennar  er mér 
óskiljanlegt  þar sem hún virðist vera 
verulegas skert á tískusviðinu. Ég meina, 
hefði það drepið hana að smella á sig 
smá meik-öppi* á frumsýningunni á The 
Children of Men hérna????!

5

ELDVARPAN

Sko ég dýrka Kelis og Nas er einn af mínum all time favorite hip hop artist* en ... ég á 
soldið bágt með átfittin* þeirra hérna en þau eru í svart/hvíta útgáfupartýinu á plötunni 

hans “Hip hop is dead”. 
Reyndar er ég að venjast 
hárinu á henni en það er 
svo lengi sem hún passar 
upp á að hafa það hvítt en 
ekki gult - það er alveg 
bannað og gerir engum 
greiða að trítla um með 
golden shower-hár*! Nas 
er svo í einhverjum oriental* 
satín blóma jakkafötum 
iiiieewww shii homie you 
crazy? Eina sem er samt í 
lagi er Destiny dóttir hans 
sem stendur í plein svörtum 
kjól á milli þeirra!

BÓLGIN BRIT BRIT
Mér er þetta gjörsamlega 

óskiljanlegt hvernig Brit Brit* fer frá 
því að vera temmilega aðlaðandi í það 

að líta út eins og 
blöðruselur á 
meltunni! Skvísan 
ákvað að sleppa 
út einu djamm-
kvöldi og skella 
sér á NBA-leik 
þessi elska! En 
sjáiði hún er alveg 
hammer-time* í 
framan og bólgin 

og ég veit ekki hvað og hvað. Stelpan er 
kannski aðeins að reyna að leggja inn 
góða hegðun áður en þau skella sér í 
réttarsalinn og rífast um kristal-snakk-
skálarnar sínar og derhúfu-haldarana!

2 KONAN SEM BRÆDDI KLAKANN!
Mmmmmmmmmm..... þetta er konan hans Ice-T hún Coco. Hún er skínandi dæmi um 

náttúrulega fegurð eins og hægt er að sjá á þessum overly-photoshopped* myndum af 
henni.  Coco var að skeggræða hjónalíf þeirra en þau hafa verið lengi gift á Hollywood-
mælikvarða* eða 5 ár úfff það er aldeilis - og gefur í skyn að það sé til erótískt video af þeim. 

Við verðum bara að bíða spennt 
eftir því - umm ó guð ég datt 
næstum því af stólunum 
mínum af undrun, eða þannig, 
hún er nú enginn nýgræðingur 

bak við myndavélina fatalaus 
blessunin! En hún Coco er sko 
með munninn fyrir ofan brjóllurnar 
og sagði að ef það myndi leka út 

þá gætu þau huggað sig við að 
þau litu vel út á því!

Mikið er ég fegin að við getum öll andað léttar 
því Sharon Stone og Christian Slater hafa loks 
ákveðið að staðfesta samband sitt fyrir okkur 
almenningnum. Ég verð að segja fyrir mitt leyti 
að núna get ég barasta sofið á kvöldin - vegna 
þess að óvissan var að fara með mig! En já 
ég verð að segja að þetta verður að teljast 
með skrítnari blöndum sem ég hef séð í 
celebb-samböndum lengi - jafnvel síðan 
Heather Locklear og David Spade!

Sá sem verður steiktur á 
teini þessa vikuna er 
engin önnur en Nicole 
Scherzinger eða 
aðalsöng-skækjan í 
Pussy Cat Dolls.. uss 
sem er nú yfirleitt afar 
sæt og ææ ok ég 
hef sjaldan séð 
hana smart en ok 
hún er voða hott - 
en shiii eins og 
vinir mínir í 
Aerosmith sögðu í 
gamla daga „dude 
looks like a lady“* og 
þá í þessu tilviki lady 
look like a dude*! 
Guðanna bænum, 
farðu nú úr tranny-
átfittinu og í 
eitthvað fallegt 
stelpa það er 
hryllingur að 
horfa svona 
upp á þig! Og 
hvað er með 
hárið og 
svipinn !!!!

ELDVARPA
VIKUNNAR

Hottnett
Josh Hartnett og 

Scarlett Johansen
Nadiu Auermann
Var mjög frægt þýskt 
módel og á það til að 
módelast enn þá - litaði 
síða hárið á sér alhvítt og 
varð megastjarna fyrir 
vikið.
MKO
Mary Kate Olsen
Celebb-heiminum
Stjörnu veröldinni

Holly-hós
Hollywood glyðrurnar

Blohan og co
Lindsay Lohan og 
(ó)vinkonur hennar

Hollywood-mælikvarða
Hjónabönd hafa því miður 
ekki lifað lengi í flestum 
tilvikum

Overly-photoshopped
Ofsalega mikið unnar 
myndir í Photoshop-
myndvinnslu forritinu

Ass-man
Sumir vilja meina að 
menn skiptist í rass eða 
brjóstkalla… að þeir fíli 
annaðhvort betur
Fug-Stiles
Ljótalína Stiles - það að 
vera ekki sætur er fug 
sem er stytting á fuckin 
ugly
fug
Brit Brit
Britney Spears

Hammer-time
Slæmu ásigkomulagi, að 
vera sjúskaður
All time favorite hip hop artist
Uppáhalds hip hop 
listamaðurinn minn
Átfittin
Útganginn á þeim, 
fatnaður
Golden shower-hár
Pissugult hár
iiiieewww shii homie 
you crazy
ojjjjj ertu alveg galinn vinur

Oriental
Asískum jakka
Plein
Látlausum
“dude looks like a lady”
gaurinn lítur út fyrir að 
vera gella, gamalt og gott 
lag með Aerosmith
Lady look like a dude
Gellan lítur út eins og 
gaur
Tranny-átfittinu
Klæðskiptingafatnaður

SIRKUS22.12.06

1994 KOMIÐ AFTUR
Ja hérna, Mary Kate Olsen er búin að lita á sér hárið og ég er að digga það ... hún er að 

taka netta Nadiu Auermann* á þetta - en MKO* er jú ein af allra smörtustu konunum í 
celebb-heiminum*. Olsen-tvibbarnir mega eiga það fram yfir 

hinar Holly-hós* að þær 
eru ekkert að hafa sig í 
frammi með einhver 9.
bekkjar-dramatík eins og 
Blohan og co* og ég fíla þær! 
Þær eru bara að fara í meðferð fyrir 
anórexíu og chilla í NY og fara á 
Paris fashion week og svona, ekki 

á fyllirí að rífast við hótelerf-
ingja!

1

LJÓSKUR SKEMMTA SÉR 
BETUR EN ... AÐRIR!

Nadia 
Auermann á 
sýningu fyrir 
Versace árið 

1994...

12

Ice-T er sem sagt 
það sem kallast ass-man*...

SAY IT AINT SATIN DUDE!

FRÉTTIRWHO 

CARES

Með svartabeltið
í Hollywood

Hottnett* 
er ekki 

hætt saman 
veiii!

3
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STEINÞÓR
 MÆLIR MEÐ

DEERHOOF - +81
Deerhoof átti eina af plötum 
ársins 2005 og væntanleg 
skífa, Friend 
Opportunity, 
gæti orðið ein 
af plötum 
ársins 2007. 
Fyrsta tóndæmið ýjar að 
minnsta kosti ískyggilega 
mikið að því.

CLAP YOUR HANDS SAY
YEAH - Underwater (You 
and Me)
Höldum okkur 
við lög af 
spennandi 
plötum sem 
koma út á 
næsta ári en CYHSY ætla að 
gefa út plötuna Some Loud 
Thunder. Lag með hressandi 
bjöllum og kraumandi stuði.

MENOMENA - 
Wet and Rusting
Meira pre-2007, af plötunni 
Friend and Foe. Skrýtið lag en 
skemmtilegt og fer með mann 
um víðan völl.

Best of Tekinn Halla Vilhjálmsdóttir, Hörður Magnússon, Bubbi Morthens og Björgvin 
Halldórsson eiga öll að minnsta kosti eitt sameiginlegt. Auðunn Blöndal 
hefur tekið þau öll. Sirkus ákvað að taka saman bestu setningarnar úr 
þáttunum í vetur. Fylgist svo spennt með á nýju ári.

TEKINN ÞAÐ HAFA MARGIR VERIÐ TEKNIR AF AUDDA
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Vertu þarna ...Hlustaðu á þetta ...

HEIÐAR
MÆLIR MEÐ

um helgina

Nasa við Austurvöll. 16. desember 2006. 
„Við vorum hættir. En þá kom Gísli Galdur og 
sagði það algjöra vitleysu. Þess vegna erum 
við hér,“ sagði Ragnar Kjartansson, söngvari í 
Trabant, rétt áður en hann skvetti kampavíni 
yfir mannskapinn. Takk Gísli. FM BELFAST 
og STEED LORD sáu um upphitun og stóðu 
sig prýðilega. Múnderingin á þeirri síðar-
nefndu kannski „too much“ fyrir minn smekk 

en músíkin var flott. Marga tónleikana hefur 
maður farið á og mörg böndin séð í sjónvarp-
inu. En það er nú bara einu sinni þannig að 
Trabant er tónleikaband á heimsmælikvarða. 
Skemmtunin margfaldast við það eitt að sjá 
hálfnakta, sveitta, glimmmerborna karlmenn 
syngja um ástina við elektróskotið stemning-
arundirspil. Það eru ekki mörg bönd á landinu 
sem fylla Nasa. En það gerði Trabant þetta 
kvöld. Nýtt efni var leikið sem lofar góðu og 
er bara vonandi að þeir haldi fleiri svona 
tónleika á næstunni. Innistæðan er að 
minnsta kosti til staðar. Stórfenglegur 
performans hjá bandinu og næstbestu 
tónleikar sem undirritaður hefur séð. Þeir 
bestu voru á sama stað, með sama bandi, 
fyrir ári síðan. Trabantinn er svo langt frá því 
að vera orðinn eitthvað ryðgaður. Hann er í 
toppstandi og bíður eftir að láta keyra sig 
hring eftir hring eftir hring.

Breki Logason

Óryðgaður Trabant í toppstandi 

Út er komin platan FRÁ HEIMSENDA
með hljómsveitinni Forgotten Lores. 

Margir hafa beðið lengi eftir þessari 
frábæru plötu rappsnillinganna. Þeir 
verða eldhressir á því milli jóla og nýárs 
og halda útgáfutónleika 29. desember í 
Þjóðleikhúskjallaranum. Allir að tékka á 
plötunni og tónleikunum ef þið eruð í 
stuði. midi.is. Tjékk itt!

Allir dansþyrstir í jólaskapi ættu ekki að láta 
Pravda framhjá sér fara í kvöld. Þar kemur 

Sean Danke (Grétar G) fram ásamt Ghozt og 
Brunhein á Flex Music kvöldi. Grétar stoppar 
stutt á Íslandi yfir jólin og ætlar að taka vel á því. 
Það er ekki oft sem sá möguleiki er til staðar að 
upplifa guðföður danstónlistar á Íslandi í eigin 
persónu þessa stundina þar sem kappinn býr 
erlendis. Ekki missa af þessu!

Tónleikagagnrýni í Sirkus

„Ertu ekki að 
grínast?“

„Ekki...vera að 
ýta við mér“

„Þú ert bara lítill 
tappi...krumpaður

að innan“ „Hvaða plata 
er þetta?“

„Þetta er besta 
platan í dag“

Daníel Deluxe er einn 
heitasti plötusnúður 
bæjarins. Og stendur fyrir 
Gullgleði Danna Deluxe 
annan í jólum á Thorvald-
sen bar. „Ég spila 
aðallega hiphop en bæti 
alls konar fönki, diskói og 
almennri stemningu inn í 
þetta,“ segir Danni um 
Gullgleðina sem haldin er 
í fyrsta skipti nú í ár. „Við 
hvetjum fólk til þess að 
mæta með eins mikið af 
gulli og það getur. Svo er 
það bara Havana Club 
og allir í stuði.“
Danni var einnig að gefa 
út plötu með rappkóngin-
um Dóra DNA. Strákarnir 
lýsa þessu sem mixtape-i 
en þar er margt sniðugt 

að finna. „Þetta er 
skíturinn með stóru S-i 
og litlu í-i. Við vildum 
koma þessu frá okkur 
fyrir árslok, þá erum við 
bara með hreint blað á 
nýju ári,“ segir Dóri en 
þeir drengir hafa ekki 
gefið neitt út lengi. „Nei 
við höfum bara kannski 
ekki verið nógu einbeittir 
enda nóg annað að gera. 
Ég er til dæmis á fullu í 
prófum í háskólanum 
núna,“ segir Danni en 
það er margt annað en 
tónlist að finna á mixtape-
inu. Meðal annars 
símaviðtal við Dóra vegna 
Gullkindarinnar, Morfís-
ræðu og ljóð. „Þarna er 
nóg af gúmmelaði eins 

og við kjósum að kalla 
það. Við erum sérstak-
lega ánægðir með hvað 
textarnir eru „current“. 
Þarna er lag um Aron 
Pálma heim og svona 
málefni dagsins í dag, við 
nennum ekki einhverju 
væli.“ 
Strákarnir verða með 
partí á Prikinu á gamlárs-
kvöld og svo er það bara 
Gullgleðin og eitthvað 

veglegt á nýju ári. Þeir 
eru báðir úr Mosfellsbæ 
en á plötunni er að finna 
lagið Mosó. Eru ekki bara 
kjúklingar í Mosfellsbæ? 
„Þetta er bara uppvöxtur 
okkar í hnotskurn og það 
eru bara kjúklingar og 
pitsur í Mosfellsbæ. Þetta 
eru samt mannýgir 
kjúklingar,“ segir Dóri 
DNA góður á því að 
lokum.

DANNI DELUXE OG DÓRI DNA ERU MANNÝGIR KJÚKLINGAR ÚR MOSFELLSBÆ

Nennum ekki einhverju væli
JAMES MORRISON 
The pieces can´t fit anymore

Enn einn 
smellurinn af 
plötunni 
„Undiscovered” 
frá meistara 
James Morrison. Hugljúft og 
þægilegt lag. Flott plata frá 
flottum söngvara. 

AKON FEAT SNOOP DOGG 
I wanna love you

Þessi tappi á eina mest seldu 
plötuna í Bandaríkjunum um 
þessar mundir en gripurinn 
heitir „Konvicted”. Hér fær 
Akon engan annan en Snoop 
Dogg til liðs 
við sig og 
útkoman er 
vægast sagt 
frábær.  

AVRIL LAVIGNE 

Keep holding on

Það hefur borið lítið á Avril 
Lavigne síðustu 
misserin en hér 
kemur hún sterk 
inn með titillag 
myndarinnar 
„Eragon”. Frekar 
týpískt Avril 
Lavigne lag en samt formúla 
sem gengur klárlega upp.  

Danni Deluxe Skýtur leirdúfur í frístundum en er aðallega að þeyta 
skífum á bærum bæjarins.

Dóri DNA Segir nægt gúmmelaði á dísknum Stelpur og Chill.



Sálin hans Jóns míns
Addi Exos
Grétar G
DJ Víkingur
DJ Björn Þór

Sérstök forsala til 28. desember á www.broadway.is 
Verð í sérstakri forsölu krónur 2.500,-
Almennt verð krónur 3.500,-
20 ára aldurstakmark
Húsið opnar á miðnætti

Það einfaldlega gerist ekki betra!




