
9. febrúar 2007

si
rk

us SI
R

K
US

M
YN

D
/V

AL
LI

Kórstjórinn Óskar Einarsson hugsar vel um heilsuna 

ARMBEYGJUR
Á ANNARRI HENDI14

Á leið til London 
X-faktor-kynnirinn Halla 
Vilhjálmsdóttir hyggst 
bregða búi á nætu 
mánuðum og flytja til 
London til að freista 
gæfunnar. Bls. 14

Steingrímur og 
Þórhallur Þátta-
stjórnendurnir, sem 
berjast um hylli sjón-
varpsáhorfenda á hverju 
kvöldi, halda báðir með 
Liverpool í ensku 
úrvalsdeildinni. Bls. 10
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* skv. útlánareglum SPRON

Kreditheimild* með 0% vöxtum
og engum kostnaði í DMK!
Nýttu þér þessi einstöku kjör.
Sæktu um DMK á spron.is



fréttir
Heyrst hefur
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Leigja tómt hús á 1,8 milljónir
Forsvarsmenn
Ölgerðarinnar
virðast ekki þurfa að 
horfa í aurinn. 
Fyrirtækið leigir 
nefnilega tæplega 
800 fermetra 
húsnæði í Tryggva-
götu, sem áður hýsti Gauk á Stöng, fyrir 
1,8 milljónir á mánuði. Sem væri svo 
sem ekki í frásögur færandi nema af því 
að það er tómt og skilar því engum 
tekjum fyrir Andra Þór Guðmundsson,
forstjóra og aðra eigendur fyrirtækisins.

Heimir til Icelandair
Heimir Jónasson, fyrrverandi 
dagskrárstjóri Stöðvar 2, var ekki lengi 
án vinnu en hann hætti sem kunnugt er 

hjá Stöð 2 um áramótin. 
Heimir hefur þegar hafið 
störf hjá Icelandair þar 
sem hann tók við 
atburðastjórnun fyrir 
fyrirtækið. Hans 
hlutverk er að þróa og 

móta stefnu fyrir 
framtíðina.

Fimmta inn í Nylon
Þetta vita ekki allir, 
en önnur systranna í 
söngflokknum
Hara, sem tekur 
þátt í X-faktor, var 
nálægt því að 
komast inn í Nylon-flokk Einars
Bárðarsonar á sínum tíma. Yngri systirin 
Hildur var næst í röðinni á eftir þeim 
Klöru, Emilíu, Steinunni Camillu og Ölmu 
og því hársbreidd frá frægð og frama 
víðar en á Íslandi.

Dreymir um flugfreyjuna
Og meira af Nylon, því 
þrátt fyrir mikið annríki 
ákvað Klara Elíasdótt-
ir, söngkona ársins 
2006 á Hlustendaverð-
launakeppni FM 957, að 

sækja um sem flugfreyja hjá Icelandair 
skömmu fyrir jól. Hana hefur dreymt um 
að verða flugfreyja frá unga aldri en 
þurfti að draga umsókn sína til baka að 
þessu sinni vegna skuldbindinga Nylon-
flokksins. Hún útilokar þó ekki að sækja 
um á nýjan leik þegar um hægist.

T ónlistarmaðurinn Jón Jósep 
Sæbjörnsson, betur þekktur sem 

Jónsi, mun ef að líkum lætur starfa 
sem flugþjónn í vélum Icelandair í 
sumar. Eins og greint hefur verið frá í 
fjölmiðlum sótti Jónsi um starf 
flugþjóns fyrir jól þegar það var 
auglýst. Hann komst í gegnum 
inntökuprófin, skriflegt og munnlegt, 
og mun sækja fimm vikna langt 
námskeið ásamt 50 öðrum til að 
öðlast réttindi sem flugþjónn.

Jónsi sagði í samtali við Sirkus að 
þetta þýddi ekki að hann væri hættur 
að syngja. „Ég á nú reyndar enn eftir 
að fá þessa vinnu. Ég þarf að standast 
þetta námskeið til að komast í gegn. 
Ég mun síðan sinna tónlistinni 
meðfram þessari vinnu ef allt gengur 
upp. Annars vil ég sem minnst um 
þetta ræða af virðingu við vinnuveit-
endur mína,“ sagði Jónsi sem óttast 
að þetta nýja starf hans hleypi af stað 
einhverjum fjölmiðlasirkus. 

„Ég sótti um þetta á mínum 
forsendum og vona að ég hafi verið 

tekinn inn á jafnréttisgrundvelli,“seg-
ir Jónsi.

Jónsi verður flugfreyja

TEKIÐ Á LOFT Jónsi mun án efa skila 
sínu hlutverki með sóma í vélum 
Icelandair í sumar. 

SIRKUSMYND/STEFÁN

L íkamlegt form skiptir gríðarlegu máli þegar 
árin færast yfir,“ segir Óskar Einarsson 
kórstjóri en Óskar hefur líklega aldrei verið í 

jafn góðu líkamlegu formi og einmitt í dag. „Biblían 
segir okkur að fara vel með líkamann,“segir Óskar 
sem hefur verið mjög trúaður frá blautu barns-
beini. „Ég var alltaf í fótbolta og handbolta þegar 
ég var yngri og spila reglulega badminton. Síðustu 
tvö árin hef ég svo stundað líkamsræktina 
markvisst. Ég var kannski með meira hlaupaþol 
þegar ég yngri og var í boltanum en í dag er ég í 
alhliða góðu formi og líklega því besta sem ég hef 
komist í,“ segir Óskar sem verður fertugur í vor. 
Óskar starfar sem kórstjóri Gospelkórs Fíladelfíu 
og kennir í FÍH auk þess sem hann spilar með 
Gospelkór Reykjavíkur en sveitina stofnaði hann í 
félagi við aðra fyrir Kristnihátíðina á Þingvöllum 
árið 2000. Hljómsveitin hefur bæði spilað með 

Sálinni og Stuðmönnum og þótt Óskar segir þá 
reynslu hafa verið skemmtilega tilbreytingu finnst 
honum mest gaman að spila gospeltónlist með 
trúuðu fólki. „Það er ekkert skemmtilegra en að 
vera með góðri hljómsveit sem syngur af tilfinn-
ingu og meinar það sem hún syngur og syngur 
jafnvel af eigin reynslu.“

Kona Óskars, hin norska Bente, er einnig á fullu í 
ræktinni. „Lífið er mun léttara þegar maður er í 
góðu formi og konan mín er í þessu á fullu líka. Við 
höfum bæði æft íþróttir síðan við vorum krakkar. 
Þetta er okkar lífsstíll, rétt eins og trúin er okkar 
lífsstíll. Ég vil halda sálinni hreinni og líkamanum í 
góðu formi,“ segir Óskar brosandi og bætir við að 
honum líði mun betur andlega og líkamlega þegar 
líkaminn sé í góðu formi. Óskar hefur keppt í 
keppninni Þrekmeistaranum. Hann keppti þó ekki 
síðast en stefnir ótrauður á að taka þátt næsta vor. 

„Þetta eru tíu þrautir þar sem keppt er við 
klukkuna og þetta er það erfiðasta sem ég hef gert 
og ég skora á alla þá sem halda að þetta sé ekkert 
mál að prófa,“ segir hann og bætir aðspurður við að 
hann sé líklega bestur í róðrinum og armbeygjun-
um en hann getur tekið tíu til fjórtán armbeygjur á 
annarri hendinni. „Ég er bestur í því sem þarfnast 
snerpu en þarf að bæta mig í axlarpressu og 
hlaupinu.“ Aðspurður um fitness-keppnir segist 
hann ekki hafa áhuga á þeim. „Fitness er ekki fyrir 
mig. Að mínu mati snýst það of mikið um að 
upphefja líkamann og því hef ég ekki áhuga á þótt 
ég hafi enga fordóma gagnvart þeim sem það velja. 
Ég gæti ekki hugsað mér lífið án hreyfingar, ekkert 
frekar en án guðs og ég þakka fyrir að hafa 
heilsuna til að geta hreyft mig því það eru alls ekki 
allir svo heppnir.“

indiana@frettabladid.is

ÓSKAR EINARSSON KÓRSTJÓRI HEFUR ALDREI VERIÐ Í BETRA FORMI.

ÞAKKA GUÐI FYRIR HEILSUNA

Í GÓÐU FORMI Óskar gæti ekki hugsað sér lífið án hreyfingar og guðs. SIRKUSMYND/VALGARÐ

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

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR

Lokadagur útsölu er á morgun
27.01.07  50%-70% afsláttur
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Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

! Vefverslun Hans Petersen er á 
www.hanspetersen.is/verslun

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

62335500 sport N93

3,2 mp myndavél
3 x optískur aðdrætti
50 mb innbyggt minni
Tekur allt að 
2 GB Mini SD minniskort
EDGE
WLAN
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
180 gr

2 mp myndavél
FM útvarp
EDGE
Bluetooth
Allt að 340 klst biðtími
FM útvarp
MP3 spilari
110 gr

2 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
103 gr

Handfrjáls búnaður

Bluetooth
250 klst biðtími
10 klst taltími
18 gr að þyngd

BUGATTI farsímatöskur

Tvær stærðir
Leðurtöskur fyrir flesta GSM síma
Eru með festingu í belti og klemmu

Því enginn dagur er eins

Kr. 3.204,- 24
mán

Kr. 76.900,-

Kr. 3.390,- 12
mán

Kr. 34.900,-

Kr. 3.390,- 12
mán

Kr. 34.900,-

Kr. 6.990,-

Handfrjáls búnaður

Kr. 2.290,-
Kr. 1.990,-

7370N73N80

3,2 mp myndavél
MMS
EDGE
IBluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
116 gr

3,0 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
134 gr

1,3 mp myndavél
MMS
EDGE
Bluetooth
FM útvarp
MP3 spilari
104 gr

Kr. 3.005,- 24
mán

Kr. 56.900,-

Kr. 2.926,- 12
mán

Kr. 29.900,-

Kr. 2.805,- 24
mán

Kr. 52.900,-

Minniskort fyrir GSM síma 

Micro SD. Frá 256 mb
Verð frá 4.190 kr

Mini SD. Frá 256 mb
Verð frá 3.140 kr

Taktu myndir
Tvíburatilboð
myndavél og GSM sími

DIGIMAX S600 X-160

6,1 M.pixlar
5x stafræn aðdráttur
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

65 þús lita UFB skjár
Titrari
Handfrjáls hátalari
Diktafónn
Fjölradda pólýtónar
Aðgerðalistar
Dagatal
Dual-Band  GSM 900/1800
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Innbyggt 1.2 MB minni
SMS/EMS/MMS skilaboð
100-240v hleðslutæki og 
Handfrjáls búnaður fylgir með
WAP, Java netstuðningur
GPRS gagnaflutningur
Ending rafhlöðu allt að 3 klst. í tali 
og 210 klst. í bið
Þyngd 77 grömm

TILBOÐ Kr. 26.900,-



BLS. 4 | sirkus | 9. FEBRÚAR 2007

1. Jóhannes Jónsson Gömul
kynni gleymast ei.

2. Ágústa Johnson Af hverju er 
hún alltaf svona mjó?

3. Arnþrúður Karlsdóttir Það
þýðir ekki að bjóða upp á lyga-Sögu.

4. Sigríður 
Dögg Auðuns-
dóttir Hinn kvenlegi 
„kölski“ er varla 
aufúsugestur.

5. Trausti Valdimarsson Vill 
varla vera með í stólpípuleiknum.

SEM ER ÖRUGGLEGA EKKI
BOÐIÐ Í FIMMTUGSAFMÆLI
JÓNÍNU BEN Í LOK MARS

B árður Hreinn Tryggvason, 
annar eigenda fasteignasöl-
unnar Valhallar, hefur fest 

kaup á 422 fermetra glæsivillu 
Steinunnar Jónsdóttur í Blikanesi 9 
fyrir 130 milljónir króna. Bárður 
Hreinn og eiginkona hans búa nú í 
rúmlega 200 fermetra einbýlishúsi í 
Skógarhæð í Garðabænum. 

Steinunn er dóttir athafnamanns-
ins Jóns Helga Guðmundssonar, sem 
oft er kenndur við Byko, en hún 
keypti þetta hús með 
fyrrverandi eigin-
manni sínum, 
Hannesi Smárasyni, 
forstjóra og 
aðaleiganda FL 
Group, árið 1999. 
Saman gerðu þau 
upp húsið af 
fáheyrðum fagurleik. 

Eftir skilnað þeirra árið 2004 flutti 
Hannes út og Steinunn bjó áfram í 
húsinu ásamt tveimur börnum 
þeirra. Hún hóf síðan sambúð með 
Finni Reyr Stefánssyni, forstöðu-
manni rekstrarsviðs hjá Glitni, og 
eignaðist son með honum í október á 
síðasta ári. Steinunn er ekki ókunnug 
Glitni en hún sat í stjórn bankans um 
nokkurra mánaða skeið árið 2004 
þegar hún átti hlutabréf í honum að 
verðmæti nokkurra milljarða.

Seint á síðasta ári fóru Steinunn og 
Finnur Reyr á stúfana og keyptu 
nýbyggt 325 fermetra einbýlishús í 
Brekkuási 11 af samstarfsmanni 
Finns hjá Glitni, lögfræðingnum 
Einari Páli Tamimi. Það hús komst í 
fréttirnar þegar Einar Páll byggði það 
vegna þess hversu hátt nýtingarhlut-
fall lóðarinnar var og grjóthnullung-
ar úr byggingunni féllu niður í garð 
nágranna hans í götunni fyrir neðan 
við litlar undirtektir íbúa. Það virðist 
þó ekki hafa komið í veg fyrir að 
Steinunn og Finnur Reyr keyptu 
húsið.

Einar Páll fór ekki langt því hann 
fékk rúmlega 200 fermetra parhús 

Finns Reyrs í Lerkiási í staðinn 
fyrir Brekkuásinn enda óþarfi 

fyrir Steinunni og Finn að halda 
tvö heimili.

Það er því óhætt að segja að þótt 
fasteignamarkaðurinn sé víða 

rólegur þá er hann fjörugur í 
Garðabænum þar sem 

glæsivillur ganga kaupum, 
sölum og skiptum.

UMDEILT HÚS Það er óhætt að segja að 
nýtt heimili Steinunnar Jónsdóttur og 
Finns Reyrs Stefánssonar í Brekkuási 11 
hafi verið umdeilt. SIRKUSMYND/RÓSA

SKIPTI Einar Páll Tamimi fékk Lerkiás 12 
í skiptum fyrir Brekkuásinn. 

SIRKUSMYND/RÓSA

STEINUNN JÓNSDÓTTIR SELDI LÚXUSVILLU SÍNA Í BLIKANESI Á ARNARNESINU

FASTEIGNASALI KEYPTI
VILLU BYKO-ERFINGJA
Á 130 MILLJÓNIR

GOTT GENGI Á VALHÖLL
Bárður Tryggvason, annar 
eigenda fasteignasölunnar 
Valhallar, lét sig ekki 
muna um að borga fúlgur 
fjár fyrir Blikanes 9.

SELDI
DRAUMAHÚSIÐ
Steinunn
Jónsdóttir seldi 
draumahús sitt í 
Blikanesi.

FLUTTI ÚT Hannes
Smárason flutti út úr 
Blikanesi 9 þegar leiðir 
hans og Steinunnar
Jónsdóttur skildi 
árið 2004.

FARINN ÚR BREKKUÁSNUM Einar Páll Tamimi seldi
húsið umdeilda í Brekkuásnum.

DÝRT ER DROTTINS HÚSIÐ Blikanes 9 
kostaði 130 milljónir.  SIRKUSMYND/RÓSA

www.bluelagoon.is

Líf
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F orsetafrúin Dorrit Moussaieff vekur ávallt athygli 
hvar sem hún er fyrir glæsileika. Engin undan-

tekning var þar á þegar Íslensku bókmenntaverðlaun-
in voru afhent á Bessastöðum á föstudaginn fyrir 
viku. Dorrit var reyndar frekar látlaus í klæðaburði en 
bar samt af eins og demantur í grjóti. 

Blaðamaður Sirkuss tók eftir því að hún klæddist 
hlébarðaskóm frá Dolce & Gabbana með opinni tá en 
svo virðist sem hún sé afar hrifin af þessum skóm. 
Hún klæddist þeim einnig þegar hún tók við 
verðlaunum sem Kona ársins 2006 hjá tímaritinu 
Nýju lífi um miðjan desember þar sem hún sveif um 
sali Iðu á hlébarðanum. Sirkus kvartar ekki. Skórnir 
eru fallegir og það er Dorrit líka.

Dorrit elskar hlé-
barðaskóna sína

HLÉBARÐI Dorrit Moussaieff klæddist 
hlébarðaskóm við afhendingu Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna á föstudaginn.

SIRKUSMYND/RÓSA

ÞÆGILEGIR Dorrit virðist vera afar hrifin af skónum enda 
mætir hún í þeim á mörg mannamót. Hér er hún í veislu 
Nýs lífs þar sem hún var kjörin Kona ársins 2006. 

SIRKUSMYND/VILHELM

Það var mikið um dýrðir á árshátíð 
Icelandair í Laugardalshöllinni á 
laugardagskvöldið. Fallega fólkið 
skartaði sínu fegursta og þar mátti 
meðal annars sjá flugfreyjuna Brynju
Nordqvist og mann hennar, Þórhall
Gunnarsson, ritstjóra Kastljóss. Pálmi 
Gestsson úr Spaugstofunni mætti einnig 
með eiginkonu sinni, Sigurlaugu Halldórs-
dóttur.

Hverjir voru hvar

Foreldrar
undrandi yfir
SKO-æðinu
„Ég er ekki viss um að það sé hollt 
að tala svona mikið í símann, þó að 
það sé ókeypis“
Foreldrar SKO-ungmenna eiga oft erfitt með að skilja 
hvað vakir fyrir þeim. Einkum vekja grunsamlega lágir 
símreikningar ungmennanna furðu, enda á fólk ekki að 
venjast þessum upphæðum. „Þetta er ekki einleikið,“ 
sagði áhyggjufull móðir við blaðamann í gær. „Dóttir 
mín virðist alltaf getað talað við vini sína, en samt er 
símreikningurinn hennar ekkert hærri en áður. Hún 
segir að það sé vegna þess að það sé ókeypis að hringja í 
aðra SKO-síma, en hvernig getur það staðist? Ókeypis 
að hringja?“ segir móðirin og hlær.

Strámaður ársins 2006
Þrjátíu og átta ára gamall Hafnfirðingur, Sigurgeir 
Björgvinsson, var í gær kosinn Strámaður ársins 2006. Á 
fimmta þúsund kjósenda greiddi atkvæði í símakos-
ningu að þessu sinni og hlaut Sigurgeir yfirburða- 
kosningu en alls voru yfir 100 manns tilnefndir.
Sigurgeir hefur verið ötull strásafnari um árabil og vann 
hann hug og hjörtu þjóðarinnar þegar hann safnaði 
ríflega hálfum kassa af stráum á síðasta ári. Stráin verða 
geymd í sérstöku strásafni sem hann hefur komið sér 
upp á heimili sínu í Smárahverfinu. Sigurgeir var hinn 
kátasti þegar fréttamaður heimsótti hann í gær. „Þetta er 
mikil hvatning fyrir mig til að halda áfram strásöfnun-
inni. Þetta er vissulega mikil vinna en mjög gefandi,“ 
sagði Sigurgeir.

SKO býður jafngóða GSM-þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands og erlendis. Eini munurinn er lægra 
verð! Það kostar EKKERT að færa GSM-símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.

Hringt í SKO GSM-síma

Hringt í aðra GSM- og heimasíma

í alla GSM-síma á Íslandi
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„Ég get til dæmis farið oftar á kaffihús og í bíó. Ég get einfaldlega leyft mér 
svo miklu meira,“ segir hún. Alls hafa um 5.000 Íslendingar skráð sig í 
þjónustu SKO síðan í apríl á síðasta ári og ekkert lát virðist vera á æðinu.

„Þetta er allt 
annað líf “
Ung stúlka í Reykjavík segir líf sitt
hafa breyst eftir að hún fékk sér SKO.

„Ég er alsæl,“ segir ung námsmær í Reykjavík.
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É g var mættur rétt fyrir klukkan 
þrjú á miðvikudag upp á 
Krókháls, nánar tiltekið í Saga 

Film, framleiðanda sjónvarpsþátt-
anna X-faktor, til að fylgjast með 
æfingu keppendanna tíu sem eftir 
eru. Ég ætlaði að vera fluga á vegg og 
skyggnast á bak við tjöld þáttanna.

Allir keppendurnir tíu fengu 20 
mínútur hver til að æfa sitt atriði. 
Alan Jones, sem þurfti að glíma við 
systkinin í Já um hvort dytti út 
síðastliðið föstudagskvöld, byrjaði 
ballið og var ekki að sjá á honum að 
sjálfstraustið hefði minnkað neitt 
eftir síðasta þátt. Gamli Earth, Wind 
and Fire-slagarinn September 
hljómaði vel úr barka kappans. Og 
hann fór hátt upp í viðlaginu. Einar 
Bárðarson, þjálfari hans, kom sér 
fyrir í leikstjórastólnum og gaf Alan 
góð ráð á milli þess sem hann sendi 
SMS-skilaboð, upptekinn maðurinn 
sem hann er. „Yeah! Alan er kúl,“ sagði 
Kristjana raddþjálfari eftir fjórða 
rennsli og Alan kvaddi sáttur.

Gæsahúð og nostalgía
„Fer Siggi norður?“ spurði 

Kristjana og átti þar við norðlenska 

látúnsbarkann Sigga sem steig 
næstur á svið. Siggi tók lagið Kyrie 
með Mr. Mister og rúllaði því upp. 
„Tæknilega wonderful,“ sagði 
Kristjana og ekki var laust við að ég 
fengi gæsahúð og netta nostalgíu 
þegar Siggi kyrjaði „Kyrie Eleison, 
down the road that I must travel“ 
eins og að drekka vatn.

Hún er ekki með jafnstór brjóst og 
nei, hún er ekki ljóshærð en Inga seldi 
mér alveg Dolly Parton-lagið „Just 
when I needed most“. Ég trúði hverju 
orði um að ég hefði yfirgefið hana 
þegar hún þarfnaðist mín mest. „Þetta 
var rosalega flott,“ sagði Idol-Heiða, 
sem var mætt í bakraddirnar, og 
smellti kossi á kinn Ingu eftir 
flutninginn.

Út með magann
Færeyski hjartaknúsarinn Jógvan 

steig næst á svið og var ekki í sínu 
besta formi. „Ertu lasinn?“ spurði 
Kristjana en Jógvan svarði um hæl: 
„Nei, ég er bara svona lélegur 
söngvari.“

Dancing in the Moonlight virkaði 
ekki vel á Kristjönu sem vildi fá meira 
frá sínum manni. „Byrja út með 

magann og svo Daaaaancing,“ sagði 
Kristjana um áherslur í viðlaginu en 
ekki var að sjá að Jógvan skildi hvað 
hún var að fara. Þór Freysson, 
framleiðandi þáttanna, trúði mér 
fyrir því að Færeyingar væru æstir í 
að sjá þáttinn vegna Jógvans og því 
ekki loku fyrir það skotið að 
landvinningar íslenska X-faktorsins 
séu á næsta leiti.

Eftir þetta kvöddu Einar Bárðar og 
co. og héldu niður á Nordica þar sem 
Einar bauð sínu fólki í mat af 
sönnum höfðingsskap. 

Þarf Páll Óskar orkudrykk?
Inn kom Páll Óskar og hóparnir 

hans. „Þarf þessi maður á orkudrykk 
að halda?“ hugsaði ég þegar Páll 
Óskar skellti í sig einum orkudrykk 
af tegundinni Cult. „Er hann ekki 

nógu orkuríkur fyrir eða eru það 
orkudrykkirnir sem knýja hann 
áfram?“ hugsaði ég með mér og var 
kominn inn í hálft lag hjá stelpunum 
í Fjórfléttunni áður en ég vissi af. 
Lagið Sway hljómaði vel í röddun 
þeirra og ekki var verra cha-cha-cha 
atriðið sem boðið verður upp á í 
kvöld. Þokkafullt var það en ekki vel 
æft. Vonandi var gærdagurinn vel 
nýttur í dansatriðið. „Þið verðið að 
koma með alla stælana,“ sagði Hera 
Björk raddþjálfari en fyrir mér var 
söngurinn fínn en eina spurningin er 
dansinn sem getur orðið þeirra 
helsta tromp eða versta martröð.

Þakið af stúdíóinu
„Vá, vá, vá. Þvílík rödd,“ hugsaði ég 

þegar dúettinn GÍS, sem sam-
anstendur af Írisi og Guðnýju, hóf að 
syngja lagið Alone með Heart. 
„Getur þessi litla stúlka framkvæmt 
þessi hljóð?,“ spurði ég sjálfan mig 
þegar Guðný reif næstum því þakið 
af stúdóinu í viðlaginu. „Till now I 
always got by on my own. I never 
really cared until I met you. And now 
it chills me to the bone. How do I get 
you alone,“ söng Guðný og ég fékk 
gæsahúð með stóru G-i. Eina 
vandamál stelpnanna var að Páll 
Óskar vildi að þær dyttu dauðar í 
gólfið í lok lagsins. „Þið gerið þetta 
bara svona,“ sagði Palli og hrundi 
með tilþrifum. Stelpurnar voru ekki 
jafn vissar en féllu þó eftir nokkrar 
tilraunir án þess að vera jafn 
sannfærandi og þjálfarinn.

„Hvernig ætlið þið að koma inn á 
sviðið?“ spurði framleiðandinn Þór 
þegar Hveragerðissysturnar Rakel og 
Hildur í Hara mættu til leiks. „Við 
verðum í tröppunum algjörlega 
geggjaðar,“ gall í Hildi og allir 
viðstaddir hlógu. Það þarf ekki að 
kenna þeim systrum neitt um fjör en 
mesta athygli mína vakti Hera sem 
keyrði son sinn á skrifborðsstól enda 
á milli á meðan systurnar kyrjuðu 
Queen-slagarann Don’t stop Me now. 
Ég var ekki sannfærður en þær eru 

skemmtilegar – það verður ekki 
tekið af þeim.

Alltof flatt
Og út fór Palli og inn kom Ellý með 

Gylfa. Það var ekki laust við að ég 
vorkenndi honum því ekki barasta 
var honum líkt við ungan og stóran 
Dustin Hoffman heldur þurfti hann 
að syngja Hollies-lagið The Air that I 
breath með Ellý við annað eyrað. 
„Það er óþægilegt að hafa þig við 
eyrað á meðan ég er að syngja,“ sagði 
Gylfi við Ellý í miðjum klíðum. „Þú 
verður að gefa betur í. Þetta er alltof 
flatt,“ gall í Ellý á móti. Gylfi gaf lítið í 
og sagðist vera veikur. Hann uppskar 
hina mögnuðu klisju um að það væri 
engin afsökun og ekki spurt að því á 
tónleikum. Ég held að Gylfi detti út 
nema að unglingsstúlkur landsins 
flykkist um þennan „sykursnúð“ eins 
og Ellý kallar hann

Stjarna með attitjúd
Hún er lítil, pínulítil. Hún er yngst, 

langyngst. En samt er Guðbjörg 
stórkostleg. Hún átti svæðið um leið 
og hún kom og stjórnaði öllu eins og 
herforingi. Ellý átti varla roð í hana 
og allt var gert eftir hennar höfði. 
„Ég nenni ekki að syngja þetta aftur,“ 
sagði hún eftir þriðju keyrslu á 
laginu Passenger sem Iggy Pop gerði 
vinsælt hér í den. „Hún er bara með 
attitjúd. Orðin stjarna strax,“ 
heyrðist í einum hljómsveitarmeðli-
manna og sennilega er það rétt. Hún 
er orðin stjarna.

Jóhanna var síðust og þrátt fyrir að 
hún væri með hálsbólgu átti hún 
ekki í vandræðum með hið vinsæla 
lag, Wonderful World, með James 
Morrison. „Þetta er ógeðslega flott,“ 
sagði Ellý ánægð með sína stúlku.

Eftir fimm tíma setu var ballið 
búið. Allir búnir að syngja og 
spennan farin að magnast fyrir 
kvöldið í kvöld. Hver dettur út? Ég 
leyfi mér að tippa á Gylfa, eftir 
bráðabana við Alan.

oskar@frettabladid.is

SIRKUS FYLGDIST MEÐ ÆFINGUM KEPPENDANNA TÍU Í X-FAKTOR

ÚTI AÐ BORÐA Einar Bárðarson bauð hópnum sínum út að borða á Vox á Nordica hóteli á miðvikudagskvöldið. SIRKUSMYND/VILHELM

Gæsahúð með stóru G-i
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A uðvitað fær maður athygli út á 
þetta enda skerum við okkur 
úr fjöldanum. Við erum stærri 

og sterkari en aðrar konur,“ segir 
Freyja Sigurðardóttir en hún og 
Heiðrún Sigurðardóttir eru tvær af 
fremstu fitness konum landsins. 
Báðar eru þær glæsilegar ungar 
konur sem setja markið hátt og oft 
keppa þær sín á milli. Freyja segir 
algengt að fá spurningar eins og 
„hvað tekurðu mikið í bekkpressu“ frá 
karlmönnum og segist geta orðið leið 
á slíkum athugasemdum. Heiðrún 
tekur undir og segir slíkar athuga-
semdir algengar pick-up línur. 
„Maður fær að heyra ótrúlegstu 
setningar. Ég er spurð hvað ég taki í 
bekk og svo kemur fyrir að manni er 
boðið í sjómann. Strákarnir finna alls 
konar leiðir til að nálgast mann sem 
er betra en að þeir hræðist mann,“ 
segir Heiðrún hlæjandi en Heiðrún er 
á lausu. 

Byrjuðu ungar í íþróttum
„Ég hef alltaf verið sportleg og byrj-

aði í fimleikum þegar ég var lítil og 
byggði þannig upp líkamann. Að 
mínu mati eru fimleikarnir besta 
íþrótt í heimi,“ segir Freyja. Heiðrún 
byrjaði sinn feril aftur á móti í 
frjálsum íþróttum en hún hefur eins 
og Freyja stundað íþróttir frá því hún 
var lítil. „Ég fékk góðan grunn í 
frjálsum og fór þaðan yfir í að lyfta. 
Ég hef aldrei getað stundað hópí-
þróttir því ég vil ekki þurfa að bera 
ábyrgð á velgengni annarra. Hjarta 
mitt myndi einfaldlega brotna ef ég 
myndi klúðra fyrir hinum og þess 

vegna á fitness mjög vel við mig, í því 
hugsa ég um mig eina og engan 
annan,“ segir Heiðrún

Þrátt fyrir að keppa báðar í fitness 
keppa Freyja og Heiðrún ekki alltaf 
saman þar sem tvö fitness-sambönd 
eru starfrækt hér á landi, IFBB og 
Icefitness. „Ég hef mun meira gaman 
af Icefitness en þar er meira sport. 
Við verðum að gera armbeygjur, 
keppa í tímaþraut auk þess að koma 
fram á bikiníi. IFBB er meira eins og 
fegurðarsamkeppni,“ segir Freyja sem 
keppir þó af og til í IFBB líka. 
Heiðrún tekur ekki undir orð Freyju 
að um einhvers konar fegurðarsam-
keppni sé að ræða. „IFBB og 
Icefitness er voðalega svipað nema 
við gerum ekki armbeygjur í IFBB 
enda er ég ekki góð 
í þeim,“ segir 
Heiðrún og bætir 
við að hún myndi 
ekki tíma að færa 
sig yfir þar sem 
hún hafi mikla 
möguleika á að 
keppa erlendis í 
IFBB.

Gifta sig í desember
Freyja býr ásamt kærasta sínum og 

barni í Álasundi í Noregi þar sem 
Hafliði unnusti hennar er atvinnu-
maður í fótbolta. Hann skrifaði 
nýlega undir nýjan þriggja ára 
samning svo fjölskyldan er ekki á 
leiðinni heim í bráð. „Við vorum að 
kaupa okkur hús þarna úti og okkur 
líkar mjög vel. Sonurinn er á 
leikskóla og ég er að þjálfa svo við 
erum búin að koma okkur vel fyrir,“ 
segir Freyja en þau Hafliði ætla að 
gifta sig á Íslandi í desember. „Hann 
bað mín á gamlárskvöld,“ segir Freyja 
brosandi og bætir við að kvöldið hafi 
ekki alveg farið eins og hann hafi 
ætlað. „Við eyddum mestum 
partinum á sjúkrahúsi en sem betur 

fer var hann þá búinn að biðja mín. 
Þegar við ætluðum að sýna hvernig 
Íslendingar kveðja gamla árið sprakk 
stór kaka í höndunum á honum og 
sauma þurfti 27 spor. Þetta var 
allavega mjög eftirminnilegt kvöld,“ 
segir Freyja og bætir við að hún sé 
mjög spennt fyrir brúðkaupinu. „Við 
ætlum að hafa þetta lítið brúðkaup 
og aðeins að bjóða okkar nánustu en 
athöfnin fer fram í Keflavíkurkirkju 8. 
desember.“ 

Fórna pitsu fyrir HM
Næsta mót á dagskrá hjá Heiðrúnu 

er Íslandsmeistaramót IFBB um 
páskana. Þessa dagana fer mestur 
tími hennar í undirbúning en 
Heiðrún segir að þar sem fitness sé 
lífstíllinn sem hún hafi tileinkað sér 
þyki henni undirbúningurinn lítið 
mál. „Ég hef aldrei reykt eða drukkið 
áfengi svo ég get alveg leyft mér að 
fara út að djamma með vinkonum 
mínum þar sem ég verð ekkert þunn. 
Ég reyni að halda áfram með líf mitt 
þrátt fyrir keppnir og held samband-
inu við vinkonurnar þótt ég sé í 
strangri þjálfun. Ströng þjálfun þýðir 
líka að maður getur leyft sér mun 
meira, en þegar nær dregur mótum 
verður mataræðið strangara og 
aðeins einn nammidagur í viku. 
Mánuði fyrir mót sleppi ég svo öllu 
óhollu. Þetta er orðið að vana og 
þegar nær dregur keppnum hætti ég 
að svindla því ég veit hvað er í húfi. Ef 
ég á að velja á milli tækifæris til að 
keppa á heimsmeistaramóti eða fá 
mér pitsu þá fórna ég pitsunni. Þegar 
mótin eru búin get ég borðað að vild 
en oftast langar mig þá ekki í neitt 
óhollt.“

Lifi lífinu þrátt fyrir fitness
Freyja ætlar að taka því rólega 

næstu mánuðina og ætlar ekki að 
keppa um páskana. „Ég held að ég 
hvíli mig þangað til í október. Það 
tekur góða þrjá mánuði að skera sig 
niður og mig langar að hvíla mig fyrir 
næsta mót og ætla að nota tímann og 
koma mér og fjölskyldunni almenni-
lega fyrir. Ég vil forgangsraða rétt í 
lífinu, ekki bara æfa og æfa,“ segir 
Freyja og bætir við að hún haldi 
áfram að lifa lífinu þrátt fyrir 
strangan lífsstíl í kringum mót. „Ég 
fer reglulega út að skemmta mér með 
vinum mínum og fæ mér nammi og 
svona. Mér finnst nammi líka svo 
gott og gæti aldrei sleppt því alveg. 

Frekar myndi ég æfa aðeins meira,“ 
segir hún brosandi.

Stefna alltaf að sigri
Stelpurnar eru sammála um að 

fitness sé frábær íþrótt og hvetja fleiri 
stelpur og konur að prófa. „Alveg 
tvímælalaust mæli ég með þessu fyrir 
sem flestar konur. Þetta er svo gaman 
og stemningin í kringum þetta er 
frábær,“ segir Heiðrún. „Við Heiðrún 
erum fínar vinkonur enda finnst mér 
nauðsynlegt að geta átt eðlileg 
samskipti við keppinautana. Við 
ræðum saman, gefum hvor annarri 
ráð og lærum þannig alltaf eitthvað 
nýtt,“ segir Freyja og Heiðrún tekur 
undir. „Okkur kemur vel saman sem 

betur fer enda er gott að geta 
haft samband við einhvern 
sem maður keppir við, 
fengið ráð og gefið ráð til 
baka.“ Stelpurnar missa þó 
aldrei sjónar á sigrinum og 
stefna báðar á fyrsta sætið 
þegar þær keppa. „Að 
sjálfsögðu stefnir maður 
alltaf á sigur. Við vitum 
hvernig er að sigra og maður 
leggur þetta ekki á sig nema 
maður ætli að vinna.“

 indiana@frettabladid.is

HEIÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR OG FREYJA SIGURÐARDÓTTIR ERU TVÆR AF FREMSTU FITNESS-KONUM LANDSINS. 
HEIÐRÚN OG FREYJA SKERA SIG ÚR KVENNAHÓPI ENDA STÆRRI OG STERKARI EN AÐRAR KONUR. STELPURN-
AR ERU SAMMÁLA UM AÐ FITNESS SÉ FRÁBÆR LÍFSSTÍLL OG ÞÆR VILJA FLEIRI STELPUR Í ÍÞRÓTTINA.

FREYJA SIGURÐARDÓTTIR
FITNESS-GELLA „Ég fer 
reglulega út að skemmta mér 
með vinum mínum og fæ mér 
nammi og svona. Mér finnst 
nammi líka svo gott og gæti 
aldrei sleppt því alveg. Frekar 
myndi ég æfa aðeins meira,“ 
segir Freyja.

HEIÐRÚN „Ef ég á að velja á milli tækifæris til að keppa á heimsmeistaramóti eða fá 
mér pitsu þá fórna ég pitsunni.“

Á LAUSU „Ég er 
spurð hvað ég taki í 
bekk og svo kemur 
fyrir að manni er 
boðið í sjómann. 
Strákarnir finna alls 
konar leiðir til að 
nálgast mann sem er 
betra en að þeir 
hræðist mann,“ segir 
Heiðrún hlæjandi en 
Heiðrún er á lausu. 

BÓNORÐ UM ÁRAMÓTIN „Við ætlum að hafa þetta lítið brúðkaup og aðeins bjóða 
okkar nánustu en athöfnin fer fram í Keflavíkurkirkju 8. desember.“

„HVAÐ TEKUR ÞÚ Í BEKK?“
ER ALGENG PICK-UP LÍNA

„MAÐUR FÆR 
AÐ HEYRA
ÓTRÚLEGSTU 
SETNINGAR. ÉG
ER SPURÐ 
HVAÐ ÉG TAKI Í 
BEKK OG SVO
KEMUR FYRIR 
AÐ MANNI ER 
BOÐIÐ Í SJÓ-
MANN.“



-

Með kveðju,
Hafsteinn Egilsson
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FYRSTI ÞÁTTUR ÍSLANDS Í DAG UNDIR RITSTJÓRN STEINGRÍMS SÆVARRS ÓLAFSSONAR VAR 
SÝNDUR Í GÆR. KOLLEGI HANS ÞÓRHALLUR GUNNARSSON HEFUR RITSTÝRT KASTLJÓSI SJÓN-
VARPSINS VIÐ AFAR GÓÐAR UNDIRTEKTIR. SIRKUS DRÓ UPP NÆRMYND AF ÞESSUM TVEIMUR 
MÖNNUM SEM BERJAST MUNU Á ÖLDUM LJÓSVAKANS Á NÆSTU MISSERUM.

ÞÓRHALLUR GUNNARSSON
Þeir sem þekkja Þórhall
best segja að hann sé 
gífurlega ákveðinn og 
fylginn sér og að þeir gerist 
ekki þrjóskari.

ÞETTA EIGA ÞEIR SAMEIGINLEGT:
Það er margt líkt með þeim Steingrími Sævari og Þórhalli 

Gunnarssyni. Báðir eru þeir eldklárir og myndarlegir ungir 
menn auk þess sem þeir eru báðir í sporðdrekamerkinu og 
blóðheitir stuðningsmenn Liverpool. Vinir þeirra segja þá báða 

hafsjó fróðleiks og að þeir séu vinir vina sinna. Það er ljóst að 
Ísland í dag og Kastljósið hafa yfir tveimur af bestu fjölmiðla-
mönnum landsins að ráða og öruggt að samkeppnin milli 

þáttanna verður hörð enda Þórhallur og Steingrímur 
metnaðarfullir menn.

Þ órhallur Gunnarsson ólst upp í Kópavogi 
og gekk í Digranesskóla og Víghólaskóla. 

Næst lá leið hans í íþróttadeild héraðsskól-
ans á Laugarvatni og þaðan í Fjölbrautaskól-
ann í Garðabæ. Eftir stutt stopp á atvinnu-
markaðinum eftir stúdentspróf ákvað 
Þórhallur að skella sér í leiklistarnám en 
Þórhallur starfaði hjá Leikfélagi Akureyrar og 
var fastráðinn leikari við Borgarleikhúsið frá 
1996-2000. Árið 1998 steig Þórhallur sín 
fyrstu skref í útvarpi með vini sínum Fjalari 
Sigurðarsyni í þættinum Glataðir snillingar á 
Rás 2. Eftir þá frumraun lá leið hans ásamt 
Súsönnu Svavarsdóttur í sjónvarpsþáttinn 
Titring og þaðan í Innlit/Útlit ásamt Völu 
Matt. Þórhallur starfaði sem leikari meðfram 
fjölmiðlunum en þegar samningi hans við 
Borgarleikhúsið lauk lagði hann land undir 
fót og skellti sér til Bretlands á skólabekk. 
Þegar hann kom heim aftur með masters-
gráðu í sjónvarpsfréttamennsku frá Gold-
smiths College-háskólanum í London hóf 
Þórhallur störf í Íslandi í bítið á Stöð 2 og 
þaðan lá leiðin yfir í Ísland í dag þangað til 
honum bauðst að ritstýra dægurmálaþættin-
um Kastljósi. 

Hrókur alls fagnaðar
Þeir sem þekkja Þórhall best segja að hann 

sé gífurlega ákveðinn og fylginn sér og að 
þeir gerist ekki þrjóskari. Allir sem blaðið 
talaði við voru þó sammála um að félags-
skapur Þórhalls væri eftirsóknarverður enda 
ávallt hrókur alls fagnaðar. Þórhallur hafi 
verið vinamargur sem barn og unglingur og 
tekist að halda sambandi við gömlu vinina í 
gegnum árin. „Maður hefur hlegið mikið í 
kringum Þórhall enda ótrúlegt hvað 
hann getur geiflað sig og grett þannig 
að hann verður óþekkjanlegur,“ 
segir Vilborg, systir Þórhalls, og 
bætir við að leiðin sem 
Þórhallur hafi valið sér í 
lífinu hafi ekki komið henni 
mikið á óvart. „Hann á 
auðvelt með að heilla fólk 
og er með góðan talanda. 
Hann hefur hæfileika á 
þessu sviði.“ 

Hamingjusamur með 
Brynju

Áhugamál Þórhalls eru leiklist, 
golf, lestur góðra bóka og matur. Hann 
er giftur Brynju Nordquist flugfreyju og 
saman mynda þau flott par sem lendir 
oft á síðum glanstímaritanna enda með 

glæsilegasta fólki landsins. Þau 
Brynja eiga ekki barn 

saman en Þórhallur á 
eina dóttur frá fyrra 

hjónabandi. Þeir 
sem eru honum 
næstir segja að 
Þórhallur sé í 

rauninni heimakær 
fjölskyldumaður. 

Svava Johansen, 
kennd við 
Sautján, er 
góð vinkona 

Þórhalls og 
Brynju og 
Svava ber 

Þórhalli 

góða söguna.  „Það er alltaf gaman að vera í 
kringum Þórhall. Hann er mjög opinn 
karakter, skemmtilegur og vel inni í öllum 
málum þótt hann sé oft svona dreyminn og 
glottandi á svipinn sem gerir hann bara 
sjarmerandi. Hann er vel gefinn, duglegur, 
mikill húmoristi og hefur endalaust gaman af 
samræðum sem er ein ástæða þess hvers 
vegna hann blómstrar í starfi sínu,“ segir 
Svava og bætir við að Þórhallur sé heppin 
með konu. Sjálf er Brynja ánægð með sinn 
mann. „Okkur hefur liðið afskaplega vel 
saman þessi 13 ár sem við höfum búið 
saman. Mér líður vel með honum og er 
hamingjusöm kona,“ segir Brynja.

Getur virkað stífur 
Reynir Traustason ritstjóri er vinur 

Þórhalls og segir gott að vinna með honum. 
Þórhallur sé afar ákveðinn en skemmtilegur. 
„Hann er atvinnumaður sem vinnur 
skipulega og nýtir tímann vel. Hann getur 
samt virkað stífur en sem 
betur fer er hægt að ná 
til hans með rökum. 
Þótt við höfum 
starfað saman 
vinnum við meira 
hvor í sínu lagi og 
oftar en ekki leita 
ég ráða hjá 
honum ef ég vil 
heyra álit sem 
ég tek mark á.“

 indiana@
frettabladid.is

S teingrímur Sævarr Ólafsson, eða Denni 
eins og hann er jafnan kallaður, gekk í 

Langholtsskóla og Verzlunarskóla Íslands 
þar sem hann ritstýrði m.a. Verzlunarskóla-
blaðinu. Árið 1985 hóf hann störf sem 
blaðamaður á Degi á Akureyri og ári seinna 
réði hann sig á Tímann. Árið 1988 hóf hann 
störf á fréttastofu Bylgjunnar en ári seinna 
hélt hann til Noregs og gekk í Blaðamanna-
háskólann í Osló. Þegar heim var komið 
starfaði Steingrímur á Stöð 2 til ársins 2000 
en næstu ár þar á eftir einkenndust af 
ráðgjöf í markaðs- og kynningarverkefnum 
þar sem hann starfaði meðal annars sem 
talsmaður nokkurra stærstu fyrirtækja 
landsins og sem PR-maður áberandi 
stjórnmálamanna og þar á meðal forsætis-
ráðherra. 

Vinur vina sinna
Gunnar Guðbjörnsson óperusöngvari er 

einn besti vinur Steingríms. „Við vorum báðir 
mjög áberandi í Verzló og líklega mun 
vinsælli á meðal nemendanna en kennar-

anna enda vorum við 
miklir gárungar. 

Við 
höfum 
alltaf haft 
svipuð 
áhuga-
mál og 
skoðanir 
þótt við séum ekki á sama stað í pólitík,“ segir 
Gunnar og bætir við að Steingrímur standi 
sig vel í öllu sem hann taki sér fyrir hendur. 

Annar góður vinur Steingríms er Þór 
Jónsson, fyrrverandi fréttastjóri. Þór og 
Gunnar eru sammála um að betri vinur sé 
ekki auðfundinn en að Denni sé alls ekki 
allra. „Hann er vinur vina sinna og það er 
virkilega hægt að treysa á hann,“ segir 
Gunnar og Þór tekur undir þau orð og bætir 
við að Steingrímur sé hress og kátur. „Hann 
hefur gott skopskyn en á það til að taka 
sjálfan sig heldur hátíðlega og hann er 
snyrtipinni fram í fingurgóma,“ segir Þór. 
Gunnar segir Steingrím ekki leiðast athygli 
og telur að bloggfærslur hans hafi svalað 
þeirri þörf á meðan hann var fjarri kastljósi 
fjölmiðlanna. „Hann er hrókur alls fagnaðar 
hvar sem hann kemur og þarf eins og ég 
alltaf að trana sér fram.“ Þór segir Steingrím 
afar drífandi einstakling. „Hann er hug-
myndaríkur og greiðvikinn og hörkudugleg-
ur í vinnu. Hann situr ekki á skoðunum 
sínum og því veit maður hvar maður hefur 
hann. Við höfum ekki alltaf verið sammála í 
gegnum tíðina en við þolum það báðir.“

Fjölskyldumaður þrátt fyrir annríki
Steingrímur Sævarr er þrátt fyrir annríki 

mikill fjölskyldumaður en hann og kona 
hans, Kristjana Sif Bjarnadóttir, eiga þrjú 
börn. Áhugamál hans, utan fjölskyldunnar, 

eru lestur, stangaveiði, vinnan og 
svo bloggið en Steingrímur hefur 
látið gamminn geisa um menn og 
málefni og hefur bloggsíða hans 
verið ein sú vinsælasta í áraraðir. 

Eftir nokkurra ára fjarveru úr 
fjölmiðlum er Steingrímur Sævarr 
kominn aftur í sviðljósið. Vinir 
hans telja að hann eigi eftir að 
standa sig vel enda eigi hann vel 
heima í forgrunninum. „Ég held að 
hann sé hárréttur maður í þetta. 

Hann er góður stjórnandi og hefur metnað 
fyrir þessu verkefni. Eins og menn hafa séð 

á vefsíðu hans þá er hann vel tengdur og 
Ísland í dag á án vafa eftir að njóta þess á 

næstunni. Blaðamannastéttin má vera 
ánægð með að hafa endurheimt 
Denna í sínar raðir,“ segir Þór 

Jónsson um vin sinn.
 indiana@
frettabladid.is

STEINGRÍMUR SÆVARR
„Hann hefur gott 
skopskyn en á það til 
að taka sjálfan sig 
heldur hátíðlega og 
hann er snyrtipinni 
fram í fingurgóma,“ 
segir einn félaga 
Steingríms um hann.

EINVÍGIÐ HAFIÐ
nærmynd
sirkus
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Hollywood
Hanna

SVO ER HÚN BARA SÆT Þvílíkur léttir að 
sjá Pamelu Anderson án farða. Meira af 
þessu Pam!

Það sást ekki í 
neina geirvörtu, 
enda var Janet 
Jackson fjarri góðu 
gamni. En nokkur 
tískuslys áttu sér 
á stærsta 
íþróttaviðburði 
Bandaríkjanna sem haldinn 
var að þessu sinni í Miami.

Hinn girnilegi leikari Taye 

Diggs hefði átt að velja sér 
eitthvað aðeins þægilegra til að 
vera í á þessum stóra 
viðburði. Drengurinn var 
kappklæddur. Vissi hann ekki 
að leikurinn var í Miami? Það 
er heitt þar, mjög heitt.

Fyrrverandi skautadrottning-
in Oksana Baiul klæddist 
þessum fáránlegu 
korselett-buxum og 
brjóstahaldara.

Madonna komst upp 
með það á sviði á 
sínum tíma, en 
þetta eru ekkert 
nema hamfarir af 

mannavöldum.

Kid Rock tók sig vel út á 
ströndinni í gallasmekk-

buxunum. Hann 

vantar bara hrífu og þá er 
dressið fullkomnað.

Nei, því miður. Þetta er eigin-
kona Nas. Söngkonan Kelis
er komin með aflitað, stutt 
hár og minnir einna helst á 
Rocky-leikkonuna Brigitte
Nielsen.

Gangi ykkur vel!
Aumingja gaurarnir að festa sig með 
Kate Moss í bílnum. Stúlkan gerði það 
sem allir myndu gera, kom út úr bílnum 
og byjaði að ýta. Halda þessir gaurar 
virkilega að Kate Moss geri eitthvað 
gagn? Já, það væri gaman að fá að 
fylgjast með þessari atburðarás til enda.

HOLLYWOOD-STJÖRNURNAR EKKI EINS FALLEGAR ÁN FARÐA

ENGINN GLAMÚR HÉRNA!

ÞRÚTIN OG ÞREYTT Courtney Love án 
farða.

VIÐ ÞEKKJUM ÞESSA EKKI! Þetta er 
ekki rokkeiginkonan Sharon Osbourne
sem við þekkjum svo vel.

ER ÞETTA HRYLLINGSMYND? Ahhh, 
maður verður hræddur að horfa á þessa 
mynd af Díönu Ross.

FRÁHRINDANDI Aðþrengda eiginkonan 
Nicolette Sheridan fengi enga karla 
svona.

ALLTAF SÆT Ekki svo slæm án farða. 
Alicia Silverstone er alltaf sæt.

ENGIN DÍVA HÉR Á FERÐ Jennifer Lopez
skartar ekki sínu fegursta hér.

ÚPPS! Rosanne Arquette gleymdi að 
fela alla húðblettina.

V á, talandi um flókið 
fjölskyldumynstur. Demi 
Moore og Bruce Willis voru 

gift í 13 ár og eignuðust þrjú 
börn saman. Nokkrum árum 
seinna kynntist hún ungstirninu 
Ashton Kutcher og þau giftu sig 
fyrir tveimur árum. Ashton er 
aðeins 10 árum eldri en elsta 

dóttir Demi og Bruce og öll eru 
þau svaka góðir vinir. Það er 
mikil ást og umburðarlyndi í 
þessari fjölskyldu. Þessi stóra 
fjölskylda mætti öll á Superbowl-
keppnina í Miami og skemmti sér 
stórfenglega. Ef Demi og Ashton 
eignast barn saman, ætli Bruce 
yrði guðfaðir?

Moore-Willis-Kutcher-fjölskyldan

E ins furðulegur og Michael 
Jackson er þá eru börnin hans 

tvö afar eðlileg og bara mjög sæt. Það 
sást til þeirra í verslunarmiðstöð þar 
sem reynt var að vernda þau með því 
að setja á þau 
hárkollu. 
Börnin þrjú 
heita Prince 
Michael I, Paris 
Jackson og 
Prince Michael 
II, sem oftast er 
kallaður 
Blanket.

JACKO-WACKO BÖRNIN ALVEG EÐLILEG

SÆT SYSTKINI Prince Michael I og Paris að skoða sig um í verslanaklasa. 

MEÐ HÁRKOLLU Blanket, eða Prince Michael II með hárkollu í klasanum.

KJÚT Prince Michael I er mjög sætur krakki, en 
einnig var faðir hans það sem barn.

O furfyrirsætan Gisele Bündchen 
sagði fyrir nokkru að henni 

fyndist NFL-leikmaðurinn Tom 
Brady „alls ekki slæmur. Hann er 
mjög sætur. Ekta amerískur strákur. 
Það lýsir honum vel.“ Jæja, henni hlýt-
ur að hafa litist mjög vel á hann því 

aðeins nokkrum 
mánuðum eftir að 
Tom Brady og 
leikkonan Bridget 
Moynahan hættu 
saman eftir tveggja 
ára samband var 
hún komin á deit 
með kappanum. 
Skil ekki alveg af 
hverju þau eru að 
fela andlit sín fyrir 
ljósmyndurum. Við 
sjáum að þetta 
eruð þið!

Hvað eru 
þau að fela?

HAMINGJUSÖM Stundum eru Gisele
Bündchen og Tom Brady hamingjusöm 
og skammast sín ekkert.

Leikkonan Bridget 
Moynahan þarf að 
horfa upp á 
fyrrverandi 
kærasta sinn í 
örmum brasilísku 
ofurfyrirsætunnar.

ÖÐRUVÍSI MÉR ÁÐUR BRÁ Það er 
augljóst hvaðan sonur Michaels Jackson
hefur skringilegheitin.

GAMAN SAMAN Það má ljóst vera að það örlar ekki á afbrýðisemi hjá Bruce Willis.

Klúður á 
Ofurskálinni!
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ABC-barnahjálp í samvinnu við Netbankann efnir til sérstakrar 
ABC-kynningarviku 12.–18. febrúar næstkomandi.

Í ABC-vikunni munu fulltrúar ABC-barnahjálpar verða með kynningu á starfseminni 
í verslunum samstarfsfyrirtækjanna. Fyrirtækin munu bjóða korthöfum veglegan afslátt 
af völdum vörum til viðbótar þeim fasta afslætti sem ABC-korthafar njóta.

ABC-vikan

Veldu ABC-kortið í viðskiptum – og njóttu fríðinda í leiðinni
Þú getur sótt um ABC-kort hjá Netbankanum í síma 550 1800 
og á www.nb.is

66°N 15% aukaafsláttur af öllum ungbarnafatnaði út febrúar.

 Pizza Hut Tvær miðstærðir af pizzum með tveimur áleggstegundum og ostafylltar 
brauðstangir á 3300 kr. (listaverð: 5800 kr.). Gildir út febrúar.

Hans Petersen Allt að 30% aukaafsláttur af völdum stafrænum myndavélum í ABC-vikunni.

Lyfja Frí beinþéttni- og blóðsykursmæling hjá Lyfju í Lágmúla og á Smáratorgi. 
2 fyrir 1 tilboð á Eucerin-varasalva í öllum verslunum Lyfju.

 Kaffitár Frábært tilboð á Kenía-kaffipökkum á öllum kaffihúsum Kaffitárs. 
Einnig renna 400 kr. af hverri seldri Kenía-bók til ABC-barnahjálpar.

Notaðu ABC-kortið og nýttu þér frábær tilboð í ABC-vikunni

 Bættu líf barnanna 
 Notaðu ABC-kortiðA

BC
D

EFGH
IJKLMNOPQRSTUV

WX
YZ
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J á, ég get staðfest það að ég ætla 
að flytja til London,“ segir leik- 
og söngkonan Halla Vilhjálms-

dóttir, í samtali við Sirkus. Halla, sem 
er kynnir í X-Faktor-þáttunum á Stöð 
2, mun halda af landi brott um leið 
og þáttunum lýkur og hyggur á 
landvinninga á breskri grund.

„Ég er ævintýragjörn ung stelpa og 
það væri hreinlega heimskulegt af mér 
að nýta ekki þetta tækifæri sem mér 
býðst,“ segir Halla en hún er ekki 
ókunnug London. Þar dvaldi hún um 

fjögurra ára skeið, 2001 til 2005, fyrst 
í þriggja ára leiklistarnámi og síðan 
við vinnu.

„Ég er með umboðsmann og 
upptökustjóra og er gríðarlega 
heppin að hafa náð í slíka menn. Það 
fá fæstir umboðsmenn til að starfa 
fyrir sig þarna úti þannig að 
möguleikar mínir á að komast að 
aukast verulega. Það er hins vegar 
ekkert í hendi og ég býst við að þurfa 
að berjast í bökkum fyrst um sinn og 
harka,“ segir Halla og hlær.

Aðspurð sagðist Halla fyrst og 
fremst ætla að einbeita sér að því að 
syngja og leika en útilokaði ekki 
áframhaldandi feril í sjónvarpi. „Ég 
vann hjá BBC og ITV áður en ég kom 
heim og það er ekki útilokað að ég 
heyri í þeim aftur,“ segir Halla sem 
ætlar þó ekki að loka neinum dyrum 
á Íslandi. „Ég verð með annan fótinn 
á Íslandi þótt ég flytji út. Möguleik-
arnir eru bara meiri ef ég er með 
bækistöð úti.“

helgin

X-FAKTOR-KYNNIRINN HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR SÖÐLAR UM:

ÆTLAR AÐ FREISTA 
GÆFUNNAR Í LONDON

„Það er bara ekkert spennandi að gerast 
um helgina. Um síðustu helgi fór ég á 
árshátíð og í kveðjupartí svo ég held ég 
taki því bara rólega núna. Ætli maður sitji 
ekki bara uppi í sófa og lesi 
skólabækurnar, svo ég horfi 
fram á rólega og notalega 
helgi. Eða það vona ég.“

Sigrún Bender, fyrrverandi 
fegurðardrottning

„Ætli ég noti ekki helgina til 
að tæma vinnuherbergi 
svo hægt verði að koma 
yngsta afsprenginu 
fyrir í sínu eigin 
herbergi. Þetta 
hefur nú staðið til 

í nokkra 
mánuði en 
hefur ekki 
komist til 
framkvæmda.

En nú verð ég 
að kýla á 
þetta, úr því 
að þetta er 
komið í 
blöðin.“

Sigrún Elsa Smáradóttir 
pólitíkus

„Ég verð örugglega bara að 
læra um helgina og kíki 
kannski á kaffihús. Ég er í 
Menntaskólanum  í 

Hamrahlíð og það er svolítið mikið að 
gera svo helgin verður örugglega bara 
róleg.“

Anna Katrín Guðbrandsdóttir 
söngkona

„Ég fer í partí á föstudagskvöldið en 
svo er sýning á Sælueyjunni á 
laugardagskvöldið. Á sunnudaginn 

ætla ég að fá mér eitthvað gott að 
borða og fara í göngutúr með 
manninum mínum og slaka á 

og njóta dagsins en 
sunnudagar eru í 
uppáhaldi hjá mér.“

Elma Lísa Gunnars-
dóttir leikkona

Hvað á að gera um helgina?

„Ég mæli eindregið með nuddi. Það er 
þvílík heilun á líkama og sál og eitt það 
fallegasta sem maður getur gert fyrir 

fólk. Sjálf er ég alveg 
nuddsjúk. Eins mæli ég 
með tónlist Bobs Marley

sem mér finnst hafa 
mikil heilunará-

hrif.“

Sessý
söng-

kona

„Ég mæli með leikritinu Elíf hamingja 
sem sýnt er í Borgarleikhúsinu. Þetta er 
millistéttardrama en er alveg spreng-
hlægilegt, kómískt og skemmtilegt og 
leikararnir fara á kostum. Ég hló allavega 
mikið og væri til í að fara aftur.“

Alexía Björg Jóhannesdóttir 
leikkona

„Ég mæli með bókinni Spámanninum.
Þessi bók klikkar aldrei og ég glugga 
reglulega í hana en ég hef átt hana 
örugglega í tíu ár. Spámaðurinn er ein af 
þessum bókum sem er alltaf hugljúf og 
falleg og á alltaf vel við.“

Védís Hervör Árnadóttir 
söngkona

„Ég mæli með 
tónlistarkonunni
Elínu
Eyþórsdóttur.
Ég fór á 
tónleika Pick 
Nick þar sem 
Elín hitaði upp 
og varð alveg 
heilluð af 
þessari ungu 
stelpu. Það er 
hægt að kíkja á hana á myspace.com/
elineyj.“

Margrét Kristín 
Sigurðardóttir söngkona

KOMIN MEÐ ENSKAN UMBOÐSMANN Halla Vilhjálmsdóttir segist ekki hafa getað sleppt tækifærinu fyrst hún fékk enskan umboðsmann.

LONDON KALLAR Halla ætlar að freista 
gæfunnar í stórborginni.

Við mælum með

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 
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sirkus

Þ essi stelpa hefur mikið talent,“ 
segir Sigríður Beinteinsdóttir 

söngkona um hina 16 ára Guðbjörgu 
í X-Factor. Sigga hefur horft á þáttinn 
með öðru auganu og segir að 
Guðbjörg sé án efa á meðal bestu 
keppendanna. „Hún á eftir að verða 
enn betri, þessi stelpa er rétt að byrja. 
Hún hefur greinilega sungið mikið, er 
lagviss og músíkölsk og það er 
greinilegt að hún hefur fengið flotta 
guðsgjöf,“ segir Sigga og bætir við að 
henni lítist einnig vel á systurnar frá 

Hveragerði. „Þær eru þrusu hressar 
og svo er færeyski strákurinn og Alan 

mjög góðir líka. Ég held að Alan sé 
líka bara rétt að byrja líkt og 
Guðbjörg.“ Aðspurð hvort hún telji að 
Guðbjörg standist álagið sem 
þættinum fylgi segist Sigga trúa því. 
„Keppninni fylgir töluvert álag en ég 
trúi að Guðbjörg höndli það þótt hún 
sé aðeins 16 ára.“

Siggu líst vel á þáttinn, segir 
umgjörðina og sviðið glæsilegt. Hins 
vegar sakni hún þess ekki að sitja í 
dómarasætinu. „Það er margt líkt 
með þessum þætti og Idol-inu en það 
er margt ólíkt líka. Ég sakna ekki 
dómarasætisins enda hafði ég gert 
þetta í þrjú ár og fannst tími kominn 
að breyta til. Hins vegar er ég ekkert 
allt of sátt við þá sem tók við af mér.“

 indiana@frettabladid.is

Guðbjörg er á meðal þeirra bestu

GUÐBJÖRG HILMARSDÓTTIR „Hún á eftir 
að verða enn betri, þessi stelpa er rétt 
að byrja. Hún hefur greinilega sungið 
mikið, er lagviss og músíkölsk og það er 
greinilegt að hún hefur fengið flotta 
guðsgjöf,“ segir Sigga Beinteinsdóttir 
um Guðbjörgu.

SIGGA BEINTEINS, SÖNGKONA
„Ég sakna ekki dómarasætisins enda 
hafði ég gert þetta í þrjú ár og fannst 
tími kominn að breyta til. Hins vegar er 
ég ekkert allt of sátt við þá sem tók við 
af mér.“








