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Jude Law missti
af Bessastöðum

BLS. 4 & 10

Auðkýfingar með
einkabílstjóra
Íslenskir milljarðamæringar eru með einkabílstjóra í fullri vinnu við að
keyra þá sjálfa, starfsmenn þeirra og erlenda
gesti um höfuðborgarsvæðið. Bílarnir sem
boðið er upp á eru
einvörðungu glæsikerrur
sem kosta hátt á annan
BLS. 2
tug milljóna.

Hafsteinn Þórólfsson
tekur þátt í úrslitum Eurovision

„ÞÚ TRYLLIR MIG“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breski hjartaknúsarinn Jude
Law kom
degi of seint
til landsins til
að geta verið
viðstaddur
matarboð
sem forsetafrúin og
góðvinkona hans, Dorrit
Moussaieff, hugðist
halda fyrir hann.
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BRÆÐUR BJÓÐA
Í BÍLTÚR
Bakkabræðurnir
Lýður og Ágúst
Guðmundssynir
notast við 450
hestafla Audibifreið þegar þarf
að aka æðstu
mönnum fyrirtækja
þeirra um
bæinn.

N Heyrst hefur

KLASSAKERRA Það er óhætt að segja að Audi-inn sem Sigurður
og Magnús sem og Bakkabræður notast við sé ekkert slor.

Jónsi byrjar á námskeiði
Tónlistarmaðurinn Jónsi sem er nú
aðeins hársbreidd frá því að verða
flugþjónn hjá Icelandair, byrjar á hinu
fjögurra vikna langa skyldunámskeiði
verðandi flugfreyja og -þjóna í næstu
viku. Í samtali við Sirkus í síðustu viku
var Jónsi eitthvað stressaður yfir því að
komast ekki í gegnum námskeiðið en
Sirkus trúir ekki á slíkt. Við erum viss um
að Jónsi flýgur í gegnum námskeiðið og
mun svífa á milli farþega í vélum
Icelandair í sumar með bros á vör.

Gulllimman selst ekki
Ekkert virðist ganga hjá athafnamanninum Ásgeiri Þór Davíðssyni, einatt
kenndum við Goldfinger, að selja
Hummer-limmu sína sem hann flutti inn í
fyrra. Þessi 17 manna gula glæsibifreið
er til sölu fyrir
rétt verð en svo
virðist sem
orstír bílsins
komi ef til vill í
veg fyrir áhuga
mögulegra
kaupenda. Sjálfsagt verður bíllinn alltaf
tengdur við dansmeyjar og súlustaði á
meðan hann er gulur en þó er ekki loku
fyrir það skotið að láta sprauta hann, til
dæmis svartan. Þá er tengingin við
Goldfinger horfin.

Aftur í fatabransann
Hjónin Gunnar Hilmarsson og Kolbrún
Petrea Gunnarsdóttir, sem ráku
fataverslunina GK áður en þau seldu
hana til Írisar Bjarkar
Jónsdóttur, ætla sér að
koma aftur inn af krafti á
fatamarkaðinn. Heyrst
hefur að öflugur
fjárfestir sé á bak við
þau en það er enginn annar en Eiríkur
Sigurðsson, sem
seldi verslunarkeðjuna 10/11 til
Baugs á sínum
tíma fyrir fúlgur
fjár og
hefur
efnast
mikið
síðan.

MILLJARÐAMÆRINGARNIR ÞURFA EKKI AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF STÖÐUMÆLASEKTUM

Auðkýﬁngar með einkabílstjóra í fullri vinnu
Þ

egar mikið er að gera og fara
þarf á marga staði getur verið
óþægilegt að þurfa að leita að
stæðum í Reykjavík. Íslenskir
milljarðamæringar beita sömu
brögðum og ráðherrar landsins, eru
með einkabílstjóra í fullri vinnu sem
sjá um að aka þeim, starfsmönnum
fyrirtækjanna og oft erlendum
gestum um Reykjavík og nágrenni á
sannkölluðum glæsivögnum. Þannig
verður biðin sem styst enda er
glataður tími tapað fé í viðskiptaheiminum.
Vinirnir og viðskiptafélagarnir
Sigurður Bollason og Magnús
Ármann eiga einn Audi A8 6.0 bíl
sem er árgerð 2004. Sá bíll er ekkert
slor og kostar nýr um tíu milljónir
króna. Þessir bílar eru með 450
hestafla vél og ekki nema 5,2
sekúndur að komast upp í 100 km/
klst. Bíllinn er hinn glæsilegasti bæði
að innan sem utan enda maður í
fullri vinnu við að aka og hugsa um
hann. Bakkabræðurnir Lýður og

Ágúst Guðmundssynir eiga svipaðan
bíl og Sigurður og Magnús nema
hvað bíll bræðranna er ívið lengri.
Það sást meðal annars til Brynjólfs
Bjarnasonar, forstjóra Símans, stíga
upp í þann bíl eftir hluthafafund
Símans ekki alls fyrir löngu.
Hannes Smárason, forstjóri og
aðaleigandi FL Group, notast við
nýlegan BMW 760 Li sem er
flaggskip BMW. Nýr slíkur bíll kostar
yfir 15 milljónir króna og er með 438
hestafla vél. Hannes notar bílinn
sjálfur auk þess sem starfsfólk FL
Group og gestir fyrirtækisins fá
afnot af honum þegar þurfa þykir.
Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri
Baugs og stjórnarformaður 365, sem
gefur meðal annars út Sirkus, er mikill
Range Rover-maður. Hann ferðast
yfirleitt um á Range Rover Supercharger en auk þess eiga bæði Baugur
Group sem og unnusta hans, Ingibjörg
Pálmadóttir, slíka bíla sem starfsmenn
og erlendir gestir notast við.
Sögusagnir ganga um að einhverjir

VINIRNIR DEILA BÍL Vinirnir og viðskiptafélagarnir Sigurður Bollason og Magnús
Ármann nota sama einkabílstjórann.

af þessum milljarðamæringum hafi nú
ákveðið að bæta í bílasafnið sitt og
kaupa einn flottasta Benz
sem sést hefur á götum
Reykjavíkur. Sá bíll er
glæný útgáfa í E-línu
Benz, E65 AMG sem er
með 503 hestafla vél og
öllum þeim mögulegu
og ómögulegu
aukahlutum sem
hugurinn girnist.
Heimildarmenn
Sirkus telja að verðið
á slíkum bíl sé ekki
undir 30
milljónum
króna.
oskar@
frettabladid.
is

VILL BARA BRESKT Jón Ásgeir Jóhannesson er með einfaldan smekk og kýst helst að ferðast um
í Range Rover.

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Birkiaska
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is
AÐEINS FLAGGSKIPIÐ DUGAR Hannes býður ekki upp á neitt minna en
flaggskip BMW-flotans með einkabílstjóra.

ENGAR STÖÐUMÆLASEKTIR Hannes
Smárason þarf ekki að
hafa áhyggjur af því að
borga í stöðumæla eða
leita að stæðum.
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N Heyrst hefur

165 millur og allt út
Hjónin Þórunn Edda Anspach og
Olivier Robert Bremond festu ekki alls
fyrir löngu kaup á einu
glæsilegasta
einbýlishúsi Seltjarnarness. Húsið er við
Tjarnarstíg og er með
óviðjafnanlegu
sjávarútsyni. Þórunn
Edda og Olivier borguðu 165 milljónir
fyrir húsið en það stoppaði þau þó ekki
frá því að gera það nær tilbúið til
innréttinga þegar þau fengu það afhent.
Búast má því við að endanlegur
kostnaður við húsið fari vel yfir 200
milljónir.

Hvað með svörtu bókina?
Margir hafa velt vöngum yfir því
hvað standi í svörtu bókinni
sem Steingrímur Sævarr
Ólafsson, nýráðinn ritstjóri
Íslands í dag, heldur alltaf á í
útsendingu. Ein getgátan
sem er á lofti er sú að
bókin hafi verið í eigu
Helga Seljan sem hafi
gleymt henni þegar
hann flutti sig yfir í
Kastljós Ríkisútvarpsins.
Helgi ku vera mjög
stressaður þessa
dagana enda geymdi
bókin mörg leyndarmál
sem Steingrímur Sævarr
hefur ef til vill komist á snoðir um nú.

Eigendahópur Domo minnkar
Rósant Birgisson, einn af fimm
eigendum veitingastaðarins Domo í
miðbænum, hefur selt hlut sinn í
staðnum. Ástæða þess að Rósant selur
hlut sinn er að reksturinn hefur gengið
erfiðlega og hafa eigendur þurft að setja
pening í staðinn til að hjálpa honum yfir
erfiðasta hjallann. Tvíburabræðurnir
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir og
veitinga- og fatakaupmennirnir Kormákur Geirharðsson og Skjöldur
Sigurjónsson áttu staðinn með Rósant
og keyptu af honum hlutinn. Þeir eiga
þannig fjórðung hver.

Í MIKILLI UPPBYGGINGU Atli segist vera gríðarlega ánægður með
að flytja í miðbæinn enda sé allt á fullu þar.
SIRKUSMYND/VILHELM

SÖKNUÐUR Atli segir að það fylgi því söknuður að yfirgefa Lindarbrautina.

SIRKUSMYND/VILHELM

ATLI EÐVALDSSON FLYTUR AF SELTJARNARNESINU Í MIÐBÆINN

LANDSLIÐSÞJÁLFARI
KEYPTI PENTHOUSEÍBÚÐ Á LAUGAVEGI
J

ú, það er rétt. Ég er búinn að kaupa
íbúð í miðbænum,“ segir Atli Eðvaldsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari í
knattspyrnu og einn albesti knattspyrnumaður sem Ísland hefur alið af sér, spurður
um þann orðróm að hann hyggist bregða
búi ásamt unnustu sinni, Sigrúnu Kristjánsdóttur, og flytja í 120 fermetra penthouseíbúð á Laugavegi og selja glænýtt parhús
sem þau byggðu á Lindarbrautinni á
Seltjarnarnesinu.
„Þetta er æðislegt hús á Lindarbrautinni
og okkur þykir alveg óskaplega vænt um
það. Útsýnið er frábært og það er stutt út á
Gróttu en það er orðið of stórt fyrir okkur
tvö. Börnin eru öll vaxin úr grasi og við
ætluðum okkur ekki að vera sjötug í alltof
stóru húsi,“ segir Atli sem segja má að sé

„ÞAÐ VERÐUR LÍKA AÐ
META ÞAÐ SEM KOST
AÐ NÚ GET ÉG FENGIÐ
MÉR EINN BJÓR Í
BÆNUM OG LABBAÐ
SÍÐAN HEIM.“

Skólahópar!
Fljótasiglingar - Klettaklifur
Hestasýningar - Gönguferðir - Gisting
Veitingar - Ratleikir - Hestaleiga
Hafið samband og við gerum tilboð

Verið velkomin! bakkaflot@islandia.is
Sími 453-8245 & 899-8245 • Ferðaþjónustan Bakkaflöt
560 Varmahlíð, Skagafirði – www.bakkaflot.is

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

kominn heim á æskuslóðirnar.
„Ég er miðbæjarrotta að upplagi, er
alinn upp í Miðtúninu sem er aðeins
fimm mínútur frá staðnum sem við
keyptum á. Við féllum algjörlega fyrir
þessari eign, segir Atli og vísar til
íbúðarinnar sem er nýuppgerð á
Laugavegi 103 með stórkostlegu
útsýni til allra átta. Atli segir að
vinur hans, Bjarni Hákonarson á
RE/MAX í Skútuvogi, hafi ekki
þurft langan tíma til að sannfæra
hann um að þetta væri rétta
eignin.
„Það verður auðvitað eftirsjá af
Seltjarnarnesinu. Það er yndislegur
staður en hentar kannski meira barnafólki.
Ég hef skokkað mikið úti á Nesi enda
yndislegt að hlaupa þar en nú verð ég bara
að byrja upphitunina með því að hlaupa frá
Laugaveginum út á Seltjarnarnes. Eða keyra
þangað á bílnum.
Nú verður hins vegar stutt fyrir okkur að
fara út að borða, setjast inn á kaffihús og
njóta þeirrar miklu uppbyggingar sem nú
stendur yfir í miðbænum. Það verður
líka að meta það sem kost að nú get ég
fengið mér einn bjór í bænum og
labbað síðan heim. Það sparar
leigubílakostnað og allt saman telur
þetta,“ segir Atli og hlær.
oskar@frettabladid.is

HELD ÉG GANGI HEIM Atli Eðvaldsson er að flytja í miðbæinn og getur
því labbað heim eftir að hafa fengið
sér einn kaldan á kránni.

Jude Law missti af Bessastaðaboði
reski hjartaknúsarinn Jude Law
kom til landsins á mánudaginn
B
eins og frægt er orðið ásamt
börnum sínum þremur og
barnfóstru. Ekki er vitað um
ástæður ferðar hans til Íslands
en þó á hann í það minnsta
kosti eina góða vinkonu hér,
forsetafrúna Dorrit Moussaieff.
Dorrit ætlaði að halda
matarboð fyrir leikarann á
Bessastöðum síðastliðinn
sunnudag en varð að hætta
við þar sem Law var ekki
kominn til landsins. Dorrit
dvelur þessa dagana erlendis
og því ólíklegt að þessir miklu
vinir nái saman meðan á dvöl
Law hér á landi stendur.
GÓÐIR VINIR Dorrit og hinn breski
Jude Law eru góðir vinir enda
bæði í efsta þrepi breska
samkvæmislífsins.

BESSASTAÐIR Jude
Law kemst varla
inn fyrir dyr hjá
forsetanum í
þessari
Íslandsferð.

MISSTI AF MATNUM Jude Law
náði ekki til landsins í tæka tíð
fyrir matarboð Dorritar á
Bessastöðum.
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N Hverjir voru hvar?
Fjölmiðlamógullinn
Sigurður G.
Guðjónsson sást
ásamt eiginkonu
sinni, Láru
Lúðvígsdóttur, á
Hótel 101 þar
sem þau snæddu rómantískan kvöldverð
á laugardagskvöldið.
Það var að vanda fjölmenni
á Boston um helgina en
staðurinn virðist
algjörlega vera að slá
í gegn. Leikkonan
Brynhildur
Guðjónsdóttir var
á staðnum sem og
sjónvarpsdrottningin fyrrverandi
Eyrún Magnúsdóttir. Fréttamaðurinn
Guðfinnur
Sigurvinsson leit
við ásamt félaga sínum og Kastljóskóngurinn Helgi Seljan, sem er orðin eins og
hver önnur mubla á staðnum, stimplaði
sig að sjálfsögðu inn. Tónlistarmaðurinn
Daníel Ágúst Haraldsson heiðraði einnig staðinn með nærveru sinni.
Trausti Hafliðason,
ritstjóri Blaðsins, og
Janus Sigurjónsson,
einn eigenda hins
nýstofnaða
útgáfufélags DV, voru
venju samkvæmt á
Ölstofunni þar sem
þeir fóru yfir málefni liðinnar viku.

MITT Á MILLI Fyrirsætan fyrrverandi Díana Bjarnadóttir var ekki í slæmum
félagsskap við opnunina. Hér sést hún á milli athafnamannanna Fjölnis Þorgeirssonar og Andrésar Péturs Rúnarssonar. SIRKUSMYND/DANÍEL

BÖDDI TEKUR VIÐ
JÓA OG FÉLÖGUM
að var fullt út úr dyrum þegar
klipparinn Böddi hélt upp á það
Þ
að hann hefur tekið við rekstri
hárgreiðslustofunnar vinsælu Jóa og
félögum á Skólavörðustígnum af
Simba. Bæði Böddi og Simbi hafa
notið mikilla vinsælda á meðal
Reykvíkinga á undanförnum árum og
miðað við mætinguna á laugardaginn má búast við því að biðraðir
myndist á degi hverjum eftir því að
setjast í stólinn hjá Bödda og hans
mönnum. Eigandinn var að sögn
hæstánægður með opnunarteitið
enda var stöðugur gestagangur þá
tvo tíma sem opnunin stóð yfir.
BARN Á LEIÐINNI Fitness-frömuðurinn
Arnar Grant brosti út að eyrum með
konu sinni henni Tinnu. Þau eiga von á
sínu fyrsta barni saman í sumar.

FLOTT HJÓN Böddi klippari og eiginkona hans Harpa voru sæl og sátt við opnunina á
laugardaginn. SIRKUSMYND/DANÍEL

SIRKUSMYND/DANÍEL
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GESTGJAFINN Elínrós Líndal, gestgjafi boðsins, sést hér lengst til vinstri á myndinni.
Með henni á myndinni eru Ingibjörg Arnljótsdóttir, Anna Margrét Björnsson,
blaðamaður á Fréttablaðinu, og ljósmyndarinn Silja Magg.
SIRKUSMYND/DANÍEL

Kampavín og konur
á Seltjarnarnesi
að var áhugaverður hópur
kvenna samankominn á
Þ
Seltjarnarnesinu, nánar tiltekið á
heimili Elínrósar Líndal, eiginkonu
Steinþórs Gunnarssonar, forstöðumanns verðbréfamiðlunar Landsbankans, á föstudagskvöldið þar
sem skálað var í kampavíni og
málefni líðandi stundar voru rædd.
Jafnrétti, femínismi, viðskipti,
verðbréf, blaðamennska, hönnun og
tíska voru á meðal umræðuefnis en
þarna komu konur saman á sínum
eigin forsendum, til þess m.a. að efla
tengsl kvenna í samfélaginu. Yfir 50

FLOTTAR Þær Kittý Johansen, Sigríður
Ólafsson og Guðrún Ólöf Gunnarsdóttir
mættu í boðið.
SIRKUSMYND/DANÍEL

konur sóttu boðið og ræddu stöðu
sína og framtíðaráætlanir.

BÓHEM
Grensásvegi 5-7
MÆTTAR Þær Sólveig Haraldsdóttir, Guðný Magnúsdóttir og Margrét K. Sigurðardóttir létu sig ekki vanta á Seltjarnarnesið á föstudaginn.
SIRKUSMYND/DANÍEL
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Hafsteinn Þórólfsson syngur
lagið Þú tryllir mig sem er eitt
sigurstranglegasta lagið í
Söngvakeppni Sjónvarpsins
en úrslitin koma í ljós á
morgun. Hafsteinn, sem er
nýfluttur frá London, stofnaði
fótboltalið fyrir homma þegar
hann kom heim en liðið
stefnir á EM um páskana.
Hafsteinn sendi lagið í
keppnina í gríni en er núna að
þessu í fullri alvöru og stefnir
á sigur.

þeir muni eyðileggja móralinn innan
liðsins eða að þeir fari með möguleika
sína á að komast í atvinnumennsku.
Þetta fótboltalið er líka félagasamtök
enda vantaði félagasamtök fyrir
homma á Íslandi eins og sést á
þátttökunni,“ segir Hafsteinn, sem er
29 ára, laus og liðugur.

HAFSTEINN ÞÓRÓLFSSON TRYLLIR
ÍSLENSKU ÞJÓÐINA Í ÚRSLITUM
EUROVISON

Laglínan kom á leiðinni
heim af djammi
Hafsteinn hefur aldrei áður tekið
þátt í söngvakeppninni og bjóst í
rauninni ekki við að komast áfram.
„Ég er alveg rosalega ánægður með að
vera kominn áfram en ég og Hannes
Páll Pálsson, besti vinur minn,
sömdum textann saman og hann er
einnig stílistinn á bak við atriðið. Eins
og ég hef sagt áður þá fékk ég
laglínuna í hausinn eina nóttina á leið
heim af djammi í London. Við
Hannes hittumst svo yfir hvítvínsflösku eitt laugardagskvöldið og
sömdum textann eftir að hafa
ákveðið að taka þátt í keppninni. Í
fyrstu vorum við að þessu í gríni en
núna þegar við erum komnir í úrslit
erum við í þessu af fullri alvöru.“

É

g er algjört Eurovision-fan og
hef mest gaman af stigagjöfinni
auk þess sem það er gaman að
sjá allt sjóvið í kringum þetta og alla
þessa ólíku menningarheima koma
saman,“ segir Hafsteinn Þórólfsson
sem syngur lagið Þú tryllir mig, eitt
laganna sem keppa til úrslita í
Söngvakeppni Sjónvarpsins annað
kvöld. Hafsteinn viðurkennir fúslega
að hann hafi afar gaman af keppninni, bæði forkeppninni hér heima og
svo þeirri stóru úti. „Ég elska að
hvetja íslenska lagið áfram og ég
gleymi aldrei þegar All out of Luck,
sem er uppáhalds íslenska Eurovisionlagið mitt, keppti fyrir Íslands hönd
á afmælisdaginn minn. Aldrei hefur
fallið verið svona hátt en þetta var
ógeðslega gaman,“ segir Hafsteinn
brosandi.

Tók íþróttirnar fram
yfir tónlistina
„Ég kem úr mikilli tónlistarfjölskyldu og lærði á klarinett í fimm ár
þegar ég bjó í Bandaríkjunum auk
þess sem ég söng og lærði á píanó,“
segir Hafsteinn og bætir við að
honum hafi boðist að ganga í
úrvalskór og hljómsveit Minniapolisborgar þegar hann var aðeins 12 ára.
„Ég hafði hins vegar ekki áhuga á því
og vildi frekar eyða tímanum í
íþróttum.“
Eftir fimm ár í Bandaríkjunum
fluttist Hafsteinn til Íslands og hefur
síðan búið á Seltjarnarnesi fyrir utan
fjögur ár sem hann dvaldi í Menntaskólanum á Laugarvatni. „Í skólanum
ákvað ég að verða tónlistarmaður en
menningar- og tónlistarlífið var mjög
blómlegt á Laugarvatni á þessum
tíma. Ég tók þátt í sýningum og
keppti í söngvakeppnum og tók þarna
þá ákvörðun að fara í söngnám,“ segir
Hafsteinn, sem stundaði söngnám í
London í þrjú ár.
Fótboltalið fyrir homma
Í London gekk Hafsteinn til liðs við
fótboltalið samkynhneigðra knattspyrnumanna og stofnaði lið fyrir
homma þegar hann kom heim til
Íslands aftur. „Strákafélagið Styrmir
var stofnað síðasta sumar. Mér fannst
leiðinlegt að geta ekki haldið áfram
að æfa þegar ég kom heim frá London
svo ég stofnaði bara mitt eigið lið. Í
dag eru liðsmenn líklega um 50-60 en
að jafnaði mæta 20-30 strákar á
æfingar. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þarna eru strákar á öllum aldri
með mismikla reynslu í boltanum,“
segir Hafsteinn og bætir við að liðið
hafi keppt á Norðurlandamóti í
september. „Við lentum í neðsta sæti
en stóðum okkur samt vel enda voru
flestir í liðinu að keppa í fyrsta
skiptið. Næsta mót er um páskana og
þá munum við standa okkur enn
betur því við erum komnir með hörku
lið.“
Erfitt að vera samkynhneigður
íþróttamaður
Aðspurður af hverju samkynhneigðir þurfi á sérstöku íþróttaliði að halda
segir hann enn þá mikla fordóma
innan íþróttanna. „Það er mjög erfitt
fyrir íþróttamenn að koma út úr
skápnum og sér í lagi þegar um
hópíþróttir er að ræða. Margir telja að

„Ég ætla ekki að fara í
neinn karakter, ég ætla
bara að gera þetta þannig
að ég fíli það sjálfur.“
SIGURVISSIR Hafsteinn segir Íslendinga alltaf jafn vissa um að vinna Eurovision og verða alltaf jafn hissa að standa ekki uppi sem
sigurvegarar. „Ef ég kæmist áfram yrði ég ánægður.“ SIRKUSMYND/VALLI FÖRÐUN/ELÍN REYNISDÓTTIR TÖKUSTAÐUR/HNEFALEIKAFÉLAG REYKJAVÍKUR FAXAFENI
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„ÉG ER BARA
EINS OG ÉG ER“

Keppnin er stökkpallur
inn í sviðsljósið
Hafsteinn vildi semja lag sem
myndi virka á dansgólfinu og hann
sjálfur hefði gaman af. „Mér finnst
þessi tegund tónlistar mjög skemmtileg en ég er alæta á tónlist og elska
Eurovision,“ segir Hafsteinn sem tók
þátt í Eurovision-sýningu á Broadway
fyrir fjórum árum. Áður en hann hélt
til London hafði hann stimplað sig
almennilega inn í íslenskt tónlistarlíf.
„Þetta er fyrsta lagið sem ég sem en
ég söng Gay pride-lagið „Ég er eins og
ég er“ á sínum tíma, hef sungið með
Sigur Rós og á plötu Bjarkar Medullu
og hef tekið þátt í uppsetningum á
nokkrum óperum. Ég get ekki sagt að
þetta sé beint skemmtilegra en þetta
er allt öðruvísi en upp á síðkastið hef
ég verið að hallast meira að dægurlagapoppinu. Það var margt í gangi
hjá mér áður en ég fór út en núna er
ég svolítið dottinn út en vona að
keppnin verði einhvers konar
stökkpallur inn aftur án þess að vera
að taka þátt með einhverjum
formerkjum. Það er margt sem mig
langar að gera og ég er að semja mína
eigin tónlist og er þegar kominn með
nokkur lög.“
Með Dr. Gunna á heilanum
Aðspurður hvort hann færi til
Finnlands fyrir Íslands hönd segist
hann meira en til í það. „Það væri
æðislegt að fara til Finnlands, Finnar
eru svo skemmtilegir,“ segir hann og
bætir við að honum lítist ágætlega á
lögin sem hann keppi við. „Það eru
mörg skemmtileg lög þarna á milli en
flest þeirra eru í hægari kantinum.
Mér finnst lagið hans Dr. Gunna
frábært og er búinn að vera með það
á heilanum síðan ég heyrði það fyrst.
Eins finnst mér lög Jónsa, Friðriks
Ómars og Helga Rafns mjög góð.“
Silvía Nótt gekk of langt
Hafsteinn fylgdist að sjálfsögðu
með Silvíu Nætur-ævintýrinu á
síðasta ári og segir lagið hafa verið
gott. „Mér fannst lagið skemmtilegt
og atriðið gott en held að hún hafi
gengið aðeins of langt, annars var
þetta geggjað hjá henni. Við
Íslendingar erum alltaf jafn vissir um
að taka þessa keppni og verðum alltaf
jafn hissa að standa ekki uppi sem
sigurvegarar. Ef ég kæmist áfram yrði
ég ánægður með viðtökurnar hér
heima og allt annað yrði bara plús.“
Fer ekki í karakter
Atriðið sem Hafsteinn býður upp á í
söngvakeppninni vakti mikla athygli
og salurinn var greinilega á hans
bandi ef marka má fagnaðarlætin sem
brutust út þegar ljóst var að lagið
hefði ratað í úrslit. Aðspurður hvort
karakterinn sem hann býður upp á í
atriðinu sé eitthvað líkur honum
sjálfum segir hann svo vera. „Hann er
allavega hluti af mér en ég og
stílistinn reyndum að gera þetta í
samhengi við textann,“ segir
Hafsteinn og bætir við að hann ætli að
vera hann sjálfur að mestu leyti. „Ég
ætla ekki að fara í neinn karakter, ég
ætla bara að gera þetta þannig að ég
fíli það sjálfur án þess að búa eitthvað
til, vera með uppgerð eða skapa
einhverja persónu. Ég er bara eins og
ég er.“
indiana@frettabladid.is
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SKANDALL Jude Law
hélt við barnfóstru
hans og Sadie Frost
við tökur á myndinni
All The King’s Men.
Ástarsambandið var
ekki langlíft, en Daisy
Wright steig fram og
sagði sína sögu. Sienna
Miller hætti með Jude
í kjölfarið.

SIRKUS-NÆRMYND AF JUDE LAW

FRÆGARI FYRIR ÚTLITIÐ
EN LEIKHÆFILEIKANA
Það hefur sjálfsagt ekki farið framhjá neinum en breski leikarinn JUDE LAW er
staddur hér á landi ásamt þremur börnum sínum og barnfóstru. Þau lentu á Keflavíkurflugvelli á mánudaginn, gista 101 Hótel og fóru meðal annars í Laugardalslaugina
á þriðjudaginn. Hermt er að þau fari af landi brott næstkomandi mánudag.
Sirkus skoðaði líf þessa breska hjartaknúsara sem oftar hefur komist í fréttirnar
fyrir einkalífið heldur en frammistöðu á hvíta tjaldinu.

J

ude Law fæddist í vesturhluta
London árið 1972. Hann skipti
oft um skóla sem krakki og var
eitt sinn færður til vegna hrikalegs
eineltis. Á táningsaldri hóf hann
leikferil sinn með National Youth
Music Theatre. Það var þá er hann
hætti alfarið í skóla til að einbeita sér
að leiklistinni. Um tíma stundi Jude
leiklist við hinn þekkta Guildhall
School of Music and Drama en hætti
eftir stuttan tíma til að reyna að
meika það á eigin spýtur. Það er
greinilegt að þessi ungi og metnaðafulli leikari þráði frægð og frama strax
frá unga aldri.

Örlög ástarinnar
Það er erfitt að fá stóra tækifærið og
Jude sá að auðveldasta leiðin til að ná
athygli leikstjóra og framleiðenda var
í gegnum leikhúsið. Hans fyrsta stóra
verk var sem villtur táningur í The
Fastest Clock in the Universe eftir
Philip Ridley og fljótlega eftir það lék
hann í Indiscretion sem byggt er á
Les Parents Teribles eftir Jean
Cocteau. Nokkrum árum seinna lék
hann þetta sama hlutverk á Broadway á móti Kathleen Turner, en það
var á því sviði er Jude vakti athygli
Steven Spielberg á breska sjarmörnum.
Eftir nokkur leikrit og misheppnaðar sjónvarpsseríur sló hann til og
tók að sér það verkefni að leika í
kvikmynd sem bar heitið Shopping.
Það var við tökur á þeirri mynd sem
líf hans breyttist til frambúðar, en þar
kynntist hann tilvonandi eiginkonu
sinni, Sadie Frost.
Sadie var á þeim tíma gift
söngvaranum Gary Kemp úr 80s
hljómsveitinni Spandau Ballet. Myndin Shopping fékk ekki góða dóma en
þessu ástfangna pari gæti ekki hafa
verið meira sama. Árið 1997 sótti
Sadie um skilnað við rokkarann og
aðeins nokkrum mánuðum seinna
giftist hún Jude Law. Það hefur aldrei
komið fram að Sadie hélt framhjá
eiginmanni sínum til þess að vera
með Jude, en ef marka má tímasetningarnar á skilnaði hennar er það
ekki ólíklegt.
Heppinn í Hollywood
Loksins var komið að Jude að slá í
gegn og hann gerði það í kvikmyndinni Wilde frá árinu 1997 sem skartar

Stephen Fry í hlutverki ljóðskáldsins
Oscar Wilde, en þar lék Jude elskhuga
hans, Lord Alfred Douglas. Hlutinir
voru loksins byrjaðir að rúlla fyrir
manninn sem þráði ekkert meira en
að slá í gegn. En á meðan Jude vann
hörðum höndum að frama sínum
hafði eiginkona hans Sadie lagt feril
sinn til hliðar til þess að vera heima
með börnum þeirra hjóna, en þau
voru ekkert að slaka á í þeim efnum
og eignuðust þrjú börn meðan
hjónaband þeirra stóð.
Jude hélt áfram að leika lítil
aukahlutverk, þar á meðal í kvikmyndinni Gattaca, Midnight in the
Garden og Good and Evil þangað til
leikstjórinn Anthony Minghella fékk
Jude til að leika eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni The Talented
Mr. Ripley, en Jude var einum of
sannfærandi sem hinn hrokafulli
Dickie Greenleaf. Myndin naut
mikillar velgengni um heim allan og
sérstaklega meðal gagnrýnenda.
Jude var orðin stjarna. Í kjölfarið á
velgengni myndarinnar hreppti Jude
hlutverk í myndum á borð við
Artificial Intelligence eftir Steven
Spielberg. Myndin átti að vera mikill
hittari en stóð ekki undir þeim
væntingum sem til hennar voru
gerðar. Það var ekki fyrr en Jude lék í
kvikmyndinni Road to Perdition að
hann náði að stimpla sig inn í
Hollywood og það gerði hann með
stæl.
Kannski ekki svo mikið vegna

sirkus

nærmynd
leikhæfileika sinna heldur frekar fyrir
stórkostlegt útlit. Honum hafði tekist
það sem hann þráði svo lengi.

Heillaður af stórstjörnu
Með Hollwood nánast í vasanum var
ekki mikill tími fyrir fjölskylduna sem
bjó enn þá í London. Jude fékk
hlutverk í kvikmyndinni The Cold
Mountain á móti leikkonunni
glæsilegu Nicole Kidman og um leið
og tökur hófust á myndinni byrjuðu
slúðurblöðin að skrifa um meint
samband þeirra.

Sadie Frost var
nýbúin að fæða
þriðja barn þeirra
hjóna er sögusagnir um
samband hans
við Nicole
Kidman náðu
hámarki. Álagið
reyndist henni
of mikið og hún
greindist með
fæðingarþunglyndi. Það var
ekki gott á milli
þeirra og sögðu
margir að Jude
og Sadie hefðu
ekki gist í saman
herbergi í marga
mánuði.
Nicole og Jude
héldu þó í vinskap
HJARTAKNÚSARI Það er óhætt að segja að
sinn og sáust oft
Jude Law sé fjallmyndarlegur maður sem
saman í veislum og
veki eftirtekt hvar sem hann fer.
fleiri uppákomum í
innilegum samræðum.
Breska pressan fékk ekki
nóg af Jude og Nicole, en það sama
umtalaðasta í Hollywood.
átti ekki við um Sadie sem sótti um
Barnfóstran blaðrar
skilnað frá eiginmanni sínum til sex
ára síðla sumars 2003.
Í júlí 2005 steig barnfóstra Sadie Frost
Margir áttu bágt með að trúa því
og Jude Law fram og lýsti frá mánaðarað eitt sætasta samband Bretlands
löngu ástarsambandi sínu við
væri lokið, en það kom öllum enn
hjartaknúsarann meðan tökum á
meira á óvart að Jude flutti strax inn
myndinni All The King’s Men stóð yfir.
með nýrri konu, hinni rúmlega
Daisy Wright, barnfóstra þeirra hjóna,
tvítugu Siennu Miller, um sama leyti
sagðist vera yfir sig ástfangin af Jude
og skilnaðarpappírarnir voru
en Sadie Frost rak hana er hún komst
undirritaðir.
að ástarsambandi hennar við Jude.
Ekki var þetta í fyrsta sinn sem Jude
Jude og Sienna
hélt framhjá. Maðurinn er fullur af
ástríðu. Það er alveg á hreinu. Hann
Enginn vissi hver Sienna Miller var og
lætur hana kannski stjórna sér aðeins
myndin Alfie var ekki komin í
of mikið.
sýningar, en strax var hún orðin fræg
Daisy Wright var sögð ætla að koma
og þá helst fyrir flottan fatastíl og að
fram í bandarískum spjallþætti og
sjálfsögðu fyrir að vera kærasta eins
segja frá sambandi sínu, en við erum
kynþokkafyllsta leikara í Hollywood.
enn að bíða eftir þessu viðtali.
Hvert sem þau fóru vöktu þau athygli.
Þvílíkt sjokk fyrir Siennu Miller.
Kvikmyndaferill Jude var ekki
Maðurinn hennar hélt framhjá henni
næstum því jafn spennandi og ástarlíf
og það með barnfóstrunni sinni. Jude
hans og hafði Jude alls ekki staðið
bað Siennu opinberlega afsökunar, en
undir þeim væntingum sem gerðar
skömmin var of mikil fyrir hana og
voru til hans er hann fyrst kom til
stuttu seinna hætti hún með Jude eftir
Hollywood.
átta mánaða trúlofun og þriggja ára
Mikil alvara var í sambandi hans og
samband.
Siennu Miller og eftir aðeins tveggja
ára samband voru þau búin að trúlofa
Börnin mikilvægust
sig og væntanlegt brúðkaup þessa
myndarlega pars yrði án efa eitt það
Ekki gerði framhjáhald hans ferlinum

STÓRMYNDARLEGT PAR
Sienna Miller og Jude
Law voru „it“ parið.
Ótrúlega myndarleg, flott
til fara. Þau vöktu athygli
hvert sem þau fóru.

FALLEG FJÖLSKYLDA Sadie
Frost og Jude Law eiga þrjú
börn saman. Þau eru öll
stödd hér á landi með
honum. Sadie og Jude voru
gift í sex ár. Þau gengu í
gegnum erfiðan skilnað en í dag
eru þau góðir vinir.

gott, því allar þær konur sem dýrkuðu
hann og dáðu hér áður fyrr höfðu
fengið alveg nóg af honum. Ekki bætti
það úr skák að í mörgum af hans
nýjustu myndum lék hann flagara og
framhjáhaldara. Þar á meðal í
kvikmyndinni Alfie og Closer.
Síðan Jude og Sienna hættu saman í
fyrsta sinn hafa þau hætt og byrjað
saman oftar en flestallir Íslendingar til
samans. Þetta stóð yfir í tæpt ár eða
þangað til í nóvember á síðasta ári er
Jude fékk yfir sig nóg af partístandi litlu
Siennu og ákvað að það sem skipti hann
mestu máli væru börnin hans þrjú,
Rafferty, Iris og Rudy.
Hvað varðar kvikmyndaferil hans
hefur Jude eins og sagt var frá áður
ekki staðið undir þeim væntingum
sem til hans hafa verið gerðar í
Hollywood og er hann þekktari fyrir
útlit sitt og einkalíf heldur en
leiklistarferilinn. Næst fáum við að sjá
Jude í kvikmyndinni Breaking and
Entering sem er einmitt leikstýrð af
Anthony Minghella. Jude er í miklu
uppáhaldi hjá leikstjóranum og segja
gagnrýnendur þetta vera hans besta
hlutverk síðan hann lék í kvikmyndinni The Talented Mr. Ripley.

Útsala
30% afsláttur af rúmum
rafstillanleg og hefðbundin.

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

20-50% afsláttur

Nýtt kortatímabil

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16
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MALLAKÚTUR
Leikkonan
Tara Reid
er með
krumpaðan
maga.
Hvaðan
kemur
þetta?

Howard K. Stern segist vera faðir Dannielynn og hann er skráður
faðir hennar á fæðingarvottorði hennar. Howard var lögfræðingur
Önnu og vinur í mörg ár og einnig unnusti hennar fram að dauðdaga.

1

HVAÐA RUGL ER Í GANGI MEÐ DÓTTUR
ÖNNU NICOLE SMITH?

SLÆM Á SELLUNNI
Fatahönnuðurinn
Donatella Versace
er með appelsínuhúð úti um allt.

SKVAP

FYRRVERANDI
LÍKAMSRÆKTARTRÖLL
Arnold
Schwarzenegger, ríkisstjóri
Kaliforníu, er
ekki alveg eins
sléttur og hann
einu sinni var.
ALLT Í PLATI
Nicky Hilton er
ekki svo grönn
þótt hún líti út
fyrir það á
rauða
dreglinum.

SEGJAST VERA
BARNSFAÐIRINN

MATARGAT
Franski leikarinn
Gerard
Depardieu elskar
að borða. Það er
alveg á hreinu.

Fræga fólkið
er líka með

Larry Birkhead er
fyrrverandi kærasti
Önnu Nicole. Hann
ásamt móður Önnu
heldur því fram að
hann sé pabbinn.

3

4

ins sorglegur og dauðdagi Önnu
E
Nicole Smith er, þá eru eftirmál
dauða hennar enn sorglegri.

Faðernisdeila milli Howards K.
Stern, kærasta Önnu, og Larry
Birkhead er í algleymingi þessa
dagana, en svo bættist eiginmaður
Zsa-Zsa Gabor við. Frederic Prinz
von Anhalt segist hafa átt í ástarsambandi við Önnu í mörg ár og að
Dannielynn sé dóttir hans. Nú hefur
Frederic Prinz von Anhalt kom fram
eftir dauða Önnu Nicole og sagðist vera fjórði maðurinn, Alexander Denk,
bæst við, en kappinn er lífvörður
pabbinn. Pottþétt á eftir peningunum.

2

Playboy-bombunnar. Hvaða rugl er
þetta? Nú bíðum við spennt eftir
fleiri karlmönnum sem segjast vera
feður litlu stúlkunnar. Þessir
karlmenn eru pottþétt ekki á eftir
peningum blondínunnar. Nei, alveg
örugglega ekki. Velferð litlu
stúlkunnar er í fyrirrúmi. Einmitt.
PABBI 4 Lífvörður Önnu Nicole Smith,
Alexander Denk, hefur núna stigið
fram og sagt að hann sé faðir
Dannielynn. Alexander segist hafa átt í
tveggja ára ástarsambandi við Önnu.

UM HVAÐ

ræða stjörnur?
tjörnutal í hæsta veldi. Hér
sjáum við Jennifer Lopez, Evu
S
Longoria og Drew Barrymore að
spjalla saman í veislu haldinni til
heiðurs Donatellu Versace. Um hvað
ræða svona skvísur? Þær eru ekki
vinkonur, ætli þær upplifi sig eins og
við í leiðinlegum kokkteilboðum þar
sem við þekkjum engan?

STJÖRNUTAL Jennifer
Lopez tjáir sig við
Drew Barrymore og
Evu Longoria.
Rapparinn Kanye West
situr beint fyrir aftan
þær. Ætli hann hafi
verið að hlusta?

DJAMMARI DAUÐANS Britney fær bara
ekki nóg af skemmtistöðunum. Ætli
börnin hennar séu byrjuð að kalla
fóstruna mömmu?

Og smekklegasta
manneskjan er...

ÉG SKIL EKKI NEITT!
atie Holmes,
eiginkona Tom
Cruise og barnsmóðir, mætti í veislu ásamt
eiginmanni sínum sem
haldin var af Will Smith og
eiginkonu hans. Þar hitti
Tom Cruise Opruh
Winfrey. Þau hafa ekki hist
mikið síðan hann eyðilagði næstum því sófann
hennar, en eins og flestir
muna þá buðu Tom og
Katie Opruh ekki í
brúðkaupið sitt. Bömmer
fyrir hana. En Oprah
virðist ekki ætla að taka
þessu illa og spjallaði við
parið. Eða Oprah talaði,
Tom hlustaði og svaraði og
Katie sat og hlustaði á og
skildi örugglega hvorki
upp né niður í neinu.

K

.ÕTT
BACALAO PIZZA
!LLTAF FYRSTIR MEÈ
NÕJUNGAR Å SALTÙSKI

UM HVAÐ ER ÞESSI KONA AÐ TALA? Katie
Holmes virðist ekki skilja upp né niður í því
sem Oprah er að tala um.

ritney Spears hlýtur heiðurinn
að þessu sinni. Engin önnur
B
manneskja kemst með hælana þar
sem Britney er með tærnar. Þú veist
hvenær þú ert í vandræðum þegar
Paris Hilton er byrjuð að líta út eins
og engill við hliðina á þér.

NAMM! Takk fyrir þetta, Britney. Virkilega
yndislegt af þér að deila þessu með okkur.

Litli bjáninn Britney Spears var að
skemmta sér í New York á dögunum
til klukkan hálf fjögur um morguninn
þegar lífverðir hennar drógu hana út
af skemmtistaðnum. Tveggja barna
móðirin hefur fengið sér aðeins of
mikið að drekka þetta kvöldið því
hún gerði sér lítið fyrir og ældi inni í
bílnum sínum. Smart, Britney. Mjög
smart.

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir í
stjórnunarstarf innan 5 ára
að loknu námi.

Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn
í félagsvísindum á Íslandi.
Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.
Nær helmingur nemenda dvelur
eitt misseri erlendis t.d. í Kína.
Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Verið velkomin á kynningu okkar á Stóra háskóladeginum í Borgarleikhúsinu,
laugardaginn 17. febrúar frá kl. 11:00-16:00.
Lagadeild

Viðskiptadeild

Félagsvísindadeild

Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði

Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að búa

Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

nemendur undir ábyrgðar-, forystu- og

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði).

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur

stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í 89 ár
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N Hvernig verður helgin?

N Við mælum með

„Ég ætla að rifja upp atburði liðins árs
með því að kíkja á sýningu Blaðaljósmyndarafélagsins í Gerðarsafni sem
verður opnuð á laugardag og fylgja því
svo eftir með því að sjá afhendingu
blaðamannaverðlaunanna seinna um
daginn en þar bind ég vonir við að vinur
minn og fyrrum vinnufélagi á Mogganum,
Davíð Logi Sigurðsson, vinni til
verðlauna. Þetta er í þriðja sinn sem
hann er tilnefndur og það er kominn tími
á að hann fái þessi eftirsóttu verðlaun.“
Eyrún Magnúsdóttir ráðgjafi

„Ég mæli með söngleiknum Abbabbabb
sem sýndur er í Hafnarfjarðarleikhúsinu.
Ég fór með börnin um síðustu helgi og ég
grenjaði úr hlátri og börnin voru í
skýjunum. Svona fær mann til að þykja
vænt aftur um leikhús. Það var greinilegt
að þessu fólki þótti gaman í vinnunni og
það skilaði sér til áhorfenda.“
Björk Jakobsdóttir leikkona
„Ég mæli með Tony Robbins-námskeiði í
sumar. „Unleash The Power Within“ fyrir
þá sem leiðist mikið
með sjálfan sig,
nánar um það á
englar.is. Síðan
mæli ég með því
að fólk drekki
mikið grænt te, spili
á trommur og
mölvi
eitthvað
annað
slagið.“
Gunnlaugur Briem tónlistarmaður

„Ég mæli með því að fólk taki þátt í Food
& Fun-hátíðinni, fari út og fái sér gott að
borða. Ég mæli líka með að fólk taki sér
vetrarfrí í stað sumarfrís og fari til útlanda
í janúar og febrúar en ekki yfir eina tímann
þegar almennilegt veður er á Íslandi. Ég
mæli einnig með nýju hljómsveitinni Esju,
með Daníel Ágústi og Krumma, og ef fólk
er ekki búið að kynna sér fatabúðina
Liborius þá er það nauðsynlegt.“

„Ég held að ég verði
í sveitinni að sinni. Ég
verð að vinna um
helgina og njóta
sveitasælunnar. Ég
ætla síðan að heimsækja strákinn
minn til Noregs á
sunnudaginn.“

„Ég er að fara að spila með Val
gegn Víkingi í deildarbikarnum á
laugardaginn. Síðan ætlum við
Valsmenn að hittast, borða
saman og gera okkur glaðan
dag. Á sunnudaginn verð ég
síðan að vinna á Skjásport þar
sem boðið verður upp á
stórleik í ítalska boltanum.“
Guðmundur Benediktsson
knattspyrnumaður

Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarfulltrúi

sirkus
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm.
Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson
oskar@frettabladid.is,
Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@
frettabladid.is Útlitshönnun Kristín

„Kærastinn minn
hringdi í mig og
sagði að ég mætti
ekki plana neitt um
helgina. Ég ætti að
vera tilbúin á
föstudagsmorgun og
gera ráð fyrir því að

Birgitta
Haukdal
söngkona

EUROVISION-SÉRFRÆÐINGURINN PÁLL ÓSKAR HRIFINN AF RAUÐHÆRÐUM Í ÁR

VILL DR. GUNNA EÐA
EIRÍK TIL HELSINKI
É

g er einhvern veginn svona „torn between
two lovers, feeling like a fool“ yfir tveimur
atriðum í Eurovision þetta árið. Annars vegar
eru það Dr. Gunni og Heiða og hins vegar Eiríkur
Hauksson. Bæði þessi atriði myndu sóma sér vel í
Helsinki,“ segir Eurovision-sérfræðingurinn Páll
Óskar Hjálmtýsson spurður um það hvaða flytjanda
hann vilji sjá í Eurovision í Helsinki í maí og útskýrir
síðan nánar af hverju hann geti ekki valið á milli
þessara tveggja atriða sem keppa ásamt sjö öðrum
á morgun, laugardagskvöld, um að vera framlag
Íslendinga til Eurovision þetta árið.
„Dr Gunni og Heiða er með alveg frábært lag, „Ég
og heilinn minn“. Það er eitt alskemmtilegasta lag
sem Dr. Gunni hefur samið og mest grípandi. Það
minnir á Beach Boys og það eru ekki slök meðmæli.
Það væri líka skemmtilegt ef jaðarsena íslensks
popps fengi að njóta sín í Eurovision,“ segir Páll
Óskar og bætir við að ekki skipti flutningur Heiðu
minna máli. „Hún er laus við alla tilgerð, mjög
örugg og ég treysti þeim til að vera brjálæðislega

Dóra Takefusa athafnakona
„Ég mæli með
bókunum eftir
bandarískan
blaðamann sem
heitir Mitch Albom.
Bækurnar eru
skemmtileg
blanda af
skáldsögu og
heimspeki.
Þetta eru þrjár
bækur sem
enginn
áhugamaður
um bókmenntir og lífið sjálft ætti að láta
fram hjá sér fara. Ég er nýbúin með þær
og hafði virkilega gaman af.“

Fjölnir
Þorgeirsson
athafnamaður

koma heim á
mánudag. Meira
veit ég ekki. Ég
er að deyja úr
spenningi og á
örugglega ekki
eftir að sofna
nóttina fyrir. Ég
er mjög forvitin
týpa þannig að
óvissuferðir
fara alveg
sérstaklega illa
í mig.“

EKKERT GRÍN Framlag Dr. Gunna og Heiðu er ekkert
djók heldur fúlasta alvara.

skemmtilegir fulltrúar fyrir Íslands hönd í
Helsinki.“
Páll Óskar er líka hrifinn af rauðhærða
rokkhundinum Eiríki Haukssyni. „Hann
hefur auðvitað farið tvisvar áður en þetta er
í fyrsta sinn sem hann er í þessari keppni á
eigin forsendum með lag sem er í takt við
hans karakter. Það skín í gegn í þessu lagi
hversu mikill afburðarokksöngvari
Eiríkur er og ekki skemmir fyrir að
lagið er mjög gott. Eiríkur er líka afar
viðkunnanlegur, eiginlega svona
auðmjúkur töffari og slíkir menn
vaxa ekki á trjánum,“ segir Páll
Óskar sem stendur einnig fyrir
Eurovision-partíi á NASA að
lokinni sjónvarpsútsendingu frá
úrslitunum.
„Það verður hörkustuð. Ég
lofa því. Það geta allir komið
sem vilja og verður
miðasala við innganginn.
Sigurvegarinn fyrr um
kvöldið mun troða upp auk
þess sem ég býst fastlega
við því að allir aðrir
keppendur muni slást um
að fá að fara á sviðið,“
segir Páll Óskar og hlær.
Rúmeninn Mihai, sem
átti hið geysivinsæla
lag „Torneo“ í
Eurovision í
fyrra, mun
einnig troða
upp á NASA
sem og
úrslitakeppniskvöldinu
sjálfu.
oskar@
frettabladid.is

ROKKIÐ Á
MÖGULEIKA
Páll Óskar
segir tíma til
kominn að gefa
rokkinu
tækifæri í
Eurovision
þetta árið.

ALLTAF TÖFF Eiríkur Hauksson er alltaf
töff að sögn Páls Óskars, jafnvel þótt
hann syngi á norsku.

N Skórnir sem ekki má henda
að hefur lengi verið þekkt staðreynd að
flestar konur eru forfallnir skósjúklingar.
Þ
Skópör í tugatali fylla skápa margra heimila en
misjafnt er hversu lengi hvert og eitt par tollir í
tískunni. Til eru þó þeir skór í huga flestra
kvenna sem sleppa við allar vorhreingerningar
og tískubylgjur. Skórnir sem lenda alltaf aftur í
skápnum. Sirkus fékk Þórunni Lárusdóttur, leikog söngkonu, til að segja frá því hvaða skóm hún
myndi aldrei henda.

„Ég held ég geti sagt það með vissu að það séu
svaðalegir rauðir pinnahælar sem ég keypti fyrir
fimm árum. Þeir eru hárauðir og get ég lofað því
að þeir fara aldrei í ruslið. Ég nota þá ekki oft en
mér finnst ég alltaf vera rosaleg þegar ég fer í þá,“
segir Þórunn Lárusdóttir um rauðu háhæluðu
skóna sína sem munu ávallt verða hluti af
skósafni hennar.

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is,
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Rvk, sími 550 5000
Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir
550 5864 gretakaren@frett.is

HÆGT AÐ NOTA SEM VOPN Þórunn Lárusdóttir segir að hælarnir séu það langir og mjóir að auðveldlega
megi nota þá sem vopn.
SIRKUSMYND/VILHELM

Útsölumarkaður Ástundar
allt að

80% afsláttur.

Útivistarfatnaður
Íþróttafatnaður
Fótboltaskór
Sundfatnaður
Reiðfatnaður
Reiðtygi

Opið: Mán-föstud 12:00-18:00 og lau 10:00-16:00
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