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Leikkonurnar Birgitta, Nanna og Álfrún 

Guðný Pála í dúettinum GÍS segir að 
færeyski folinn Jógvan og hún séu bara 
góðir vinir þrátt fyrir þráfaldan orðróm 
þess efnis að þau séu par. BLS. 2

FRÆGAR EN 
FALLA INN 
Í HÓPINN
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Heyrst hefur

Lýður á nýjum bíl

Lýður Guðmundsson, starfandi 
stjórnarformaður Existu og annar 
Bakkabræðra, er kominn á nýjan Range

Rover. Sá er 
svartur og af 
gerðinni Vogue, 
sem er lúxustýpan 
í Range Rover-
línunni. Lýður fer 
sömu leiðir og 
áður, en hann 
leigir bílinn af 
Bílaleigunni Geysi 
í Reykjanesbæ. Í 
fyrra var Lýður 
með þrjá 

silfurlitaða bíla á leigu frá bílaleigunni, 
einn Range Rover, einn Porsche Cayenne 
og einn Mercedes Benz-sportbíl, en svo 
virðist sem hann hafi skilað Range
Rovernum og Benzinum. Það er sagt að 
þegar ökumenn skipta úr gráum yfir í 
svartan bíl þá sé nokkuð öruggt að þeir 
leiti eftir meiri spennu í tilverunni. Á það 
við um Lýð?

Unnur Birna bíður eftir 
handriti
Fegurðardrottningin Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir bíður nú eftir því að fá 
sent handritið að Hollywood-mynd sem 
henni hefur verið boðið að leika í. 
Tilboðið fékk Unnur Birna þegar hún 
dvaldi á Indlandi við módelstörf í byrjun 
þessa árs en það kom frá kvikmynda-
framleiðendum sem eru með þeim 
stærstu í indverska Bollywood-heiminum 
og ætla að hasla sér völl í Hollywood. 
Heimildir Sirkuss herma að Unnur Birna 
ætli ekki að taka ákvörðun um hvort hún 
reyni fyrir sér í Hollywood fyrr en 
handritið að myndinni kemur til hennar.

Metsöluhöfundurinn Arnaldur 
Indriðason hefur gert það gott með 
glæpasögum sínum undanfarin ár og 
er án nokkurs vafa sá íslenski 
rithöfundur sem þénað hefur mest á 
vinnu sinni, bæði hér heima og á 
erlendum vettvangi, þó sérstaklega í 
Þýskalandi og Bandaríkjunum. 
Arnaldur gaf út bókina Konungsbók 
fyrir síðustu jól og var hún, líkt og 

fyrri bækur hans, 
vinsælasta 
skáldverk ársins. 
Krimmakóngur-
inn hefur undanfarin ár ekið um á dökkbláum 

Mitsubishi Pajero Sport en ákvað að 
bæta við bílaflotann í síðustu viku og 
fjárfesta í glænýjum BMW 520d. 
Bíllinn er skjannahvítur og óhætt að 
segja að Arnaldur taki sig vel út við 
stýrið á glæsikerrunni. Slíkur bíll 
kostar um fimm milljónir frá 
umboðsaðila. Þeir þykja afar liprir og 

eyða mjög litlu.
Arnaldur býr á Seltjarnarnesi en 

hann er ekki sá eini sem ekur um á 
slíkum BMW á Nesinu. Fegurðar-
drottningin fyrrverandi Hrafnhildur 
Hafsteinsdóttir ekur einnig um á 
einum slíkum en hún fékk hann að 
gjöf frá unnusta sínum, Bubba 
Morthens, síðastliðið sumar.

Krimmakóngur kaupir sér Bimma

FLOTTUR Eins og sjá má á þessum bíl Hrafnhildar Hafsteinsdóttur er BMW-inn ekkert 
slor.

BÆTIR VIÐ 
BÍLAFLOTANN 
Krimmakóngur-
inn Arnaldur
Indriðason hefur 

keypt sér 
hvítan BMW.

N ei, nei, nei, nei, það er ekki rétt 
að við Jógvan séum byrjuð 

saman,“ segir söngkonan Guðný Pála 
Rögnvaldsdóttir um sögusagnir þess 
efnis að hún og færeyski folinn 
Jógvan Hansen séu byrjuð saman. 
„Við erum bara vinir,“ segir Guðný 
Pála en hún og Íris Hólm skipuðu 
dúettinn GÍS sem féll úr leik í 
fjögurra liða úrslitum X-Faktor 
keppninnar síðastliðinn 
föstudag eftir frækilega 
frammistöðu.

Guðný Pála, sem er 
nýskilin við athafnamann-
inn Baldvin Arnar 
Samúelsson og á með 
honum þriggja ára dóttur, 
segist líka hafa heyrt að samband 
hennar við Jógvan hafi verið ástæða 
skilnaðarins. „Þetta er algjört 
kjaftæði. Við erum ekki einu sinni 
saman, höfum aldrei verið saman 
heldur erum bara góðir vinir. Og 
ekkert annað. Skilnaðurinn hafði 
ekkert að gera með eitthvað ímyndað 
samband mitt og Jógvans,“ segir 
Guðný Pála og er auðsjánlega mikið 
í mun að leiðrétta þessa hvim-
leiðu kjaftasögu.

FÆREYSKI FOLINN JÓGVAN OG GUÐNÝ Í GÍS ERU EKKI NÝJASTA PAR BÆJARINS

„VIÐ ERUM BARA VINIR“

GLÆSILEG Guðný Pála þykir afar 
myndarleg ung kona. 
SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR 

FÆREYSKUR FOLI Það er mat flestra 
að Jógvan sé ekki bara frábær söngvari 

heldur einnig löðrandi í kynþokka. 
SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

GJÖF FRÁ BUBBA Hrafnhildur fékk 
bílinn síðasta sumar sem gjöf frá 
unnusta sínum, Bubba Morthens..

Mikið hefur verið rætt og ritað um 
kynþokka og heillandi yfirbragð Jógvans 
Hansen í X-Faktor þáttunum. Þessi 28 ára 
gamli færeyski hárgreiðslumaður hefur 
verið helsta umtalsefni kvenna á landinu 
frá því að keppnin hófst og meðal annars 

nælt sér í viðurnefnið „Færeyski folinn“. 
Og hann er ekki bara vinsæll hjá 

konunum því Páli Óskari X-Faktor 
dómara hefur verið tíðrætt um 

fegurð og útgeislun kappans, svo 
mikið reyndar að það hefur farið 

fyrir brjóstið á samdómara 
hans Einari Bárðarsyni sem 

er með Jógvan í sínum hópi.
Annars er það að frétta 

af X-Faktor að þriggja liða 
úrslit fara fram í kvöld, 
föstudagskvöld, og 
kemur þá í ljós hvaða 
tvö atriði komast í 
úrslitaþáttinn eftir viku. 
Færeyingurinn Jógvan, 
Hara-systurnar úr 

Hveragerði og hin 
sextán ára gamla 
Guðbjörg berjast um 
sætin tvö sem í boði 
eru.

oskar@frettabladid.is

„BARA GÓÐIR VINIR“ Það fór 
vel á með Jógvan og GÍS-
stelpunum Guðnýju Pálu og 
Írisi Hólm í 35 ára afmæli 
Einars Bárðarsonar í 
Smáralindinni á laugardag.  
SIRKUSMYND/DANÍEL

Afmælisboð hjá Jónínu Ben á 
morgun
Athafnakonan og detox-mógúllinn Jónína 
Benediktsdóttir heldur upp á fimmtugsaf-
mæli sitt á morgun. Jónína býður til 
stórveislu á heimili sínu að Stigahlíð 70. 
Búist er við fjölmenni í
afmælið enda Jónína 
vinsæl og vinamörg með 
eindæmum. Veislan 
byrjar klukkan 19 og 
verður væntanlega 
boðið upp á 
heilsurétti að hætti 
hússins.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás  
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður -  Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík -  Patreksfjörður -  Sauðárkrókur 
Blönduós -  Hvammstangi - Skagaströnd -  Húsavík -  Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður 
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil 
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FÁÐU REYKLAUSA BÓK
Í NÆSTU VERSLUN
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BETRI LEIÐ TIL 
AÐ HÆTTA
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B.Ed. nám í grunnskólakennarafræði
B.Ed. nám í leikskólakennarafræði
B.Ed. nám í íþróttafræði
B.S. nám í íþróttafræði
B.A. nám í þroskaþjálfafræði
B.A. nám í tómstunda- og félagsmálafræði
Kennsluréttindanám

M.Ed. nám í menntunarfræði 
M.Ed. nám í stjórnunarfræði menntastofnana
M.Ed. nám í sérkennslufræði
M.Ed. nám í íþrótta- og heilsufræði
M.Ed. nám í þroskaþjálfa- og fötlunarfræði
M.Ed. nám í tómstunda- og félagsmálafræði
M.A. nám í menntunarfræði
M.S. nám í íþrótta- og heilsufræði
Ph.D. nám í menntunarfræði
Kennsluréttindanám

>>

>>
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Flottur á 
afmælinu
Eins og greint var 
frá í Sirkus mun 
Björgólfur Thor 
Björgólfsson halda 

upp á fertugsafmæl-
ið sitt um 

helgina með 
því að bjóða 
um eitt 

hundrað vinum og vandamönnum í fimm 
daga óvissuferð. Sirkus hefur heimildir 
fyrir því að ætlunin sé að fara til sólríks 
staðar enda var gestum Björgólfs 
uppálagt að mæta með léttan og ljósan 
klæðnað. Björgólfur Thor hefur tekið 
allsvakalega á því í líkamsræktinni frá 
áramótum og verið í stífum æfingum 
með einkaþjálfara. Er jafnvel talið að 
drifkrafturinn hafi verið að líta vel út í 
sundskýlunni á sólarströnd þegar 
fertugsafælinu væri fagnað.

Hver
kemur á 
eftir
Clinton?
Baugur
Group heldur 
sinn árlega 
Baugsdag um 
miðjan maí en 
þá býður 
fyrirtækið 
starfsmönnum sínum og yfirmönnum 
dótturfyrirtækjanna í óvissuferð. Þetta 
verður í þriða sinn sem dagurinn er 
haldinn. Í fyrsta skiptið var vettvangurinn 
Reykjavík en í fyrra var haldið til 
Kaupmannahafnar. Þar var sjálfur Bill

Clinton, fyrrum forseti 
Bandaríkjanna,

heiðursgestur
og hélt hann 
ræðu yfir 
mannskapn-

um í Tívolíinu. 
Spurningin

sem menn 
spyrja sig nú er 

hvernig
Baugsmenn
ætli að toppa 
Clinton þetta 
árið?

B ubbi Morthens er mikill 
bílaáhugamaður og kann því vel 

að aka góðum bílum. Hann endurnýj-
aði í síðustu viku Land Rover 
Discovery-bifreið sína og skipti úr 
svörtum í ljósbrúnan eða „arctic 
frost-litaðan“ eins og Bubbi sjálfur 
orðar það. Bíllinn, sem er með 189 
hestafla dísilvél, er breyttur, á 32“ 
dekkjum og kostar frá umboðinu um 
7,5 milljónir. Það er ekki hátt verð ef 
marka má Bubba, sem dregur hvergi 
af sér þegar hann lýsir bílnum fyrir 
blaðamanni Sirkuss.

„Land Rover-fjölskyldan er 
einfaldlega með bestu bílana sem völ 
er á. Ég er búinn að eiga fjóra Range 
Rover-bíla og síðan þrjá Discovery og 
þeir bílar henta mér betur. Discov-
ery-inn er á grind og er meiri jeppi 
heldur en Range Rover-inn. Það eru 
sömu eiginleikar í grunninn í þessum 

bílum og að innan er 
sami lúxusinn,“ segir 
Bubbi, hæstánægður 
með nýja bílinn.

„Ég held því fram að 
Discovery-jeppinn sé 
afburðabíll í sínum 
flokki, bæði hvað varðar 
verð og lúxus, og hvorki 
Mitsubishi Pajero eða 
Toyota Landcruiser eiga 
séns í hann,“ segir Bubbi.

Því er ekki að neita að 
bíllinn hans Bubba er 
fallegur á að líta og sker 
sig meira úr en svarti 
bíllinn sem hann átti 
áður. „Ég endurnýja 
bílana mína á ellefu 
mánaða fresti og skipti 
alltaf um lit. Þetta er 
svona arctic frost-litur 

þótt hann sé skilgreindur sem 
ljósbrúnn hjá tollayfirvöldum. Hann 
er mjög flottur,“ segir Bubbi.

Sirkus leitað til Ellýar Ármanns 
sem rekur vefsíðuna spamadur.is og 
hún var ekki lengi að litgreina Bubba 
út frá ljósbrúna litnum á bílnum 
hans. „Eigandi bílsins leitast við að 
vera hagsýnni en áður ef hann 
ákveður að velja ljósbrúnan lit. 
Eigandi ljósbrúna bílsins spennir 
alltaf beltin og lendir sjaldan í 
árekstri, eða með öðrum orðum þá 
fer hann varlega. Ljósbrúnn bíll 
segir til um þroskaðan ökumann 
sem er loksins búinn að sætta sig 
við að hann er kominn á efri árin. 
Enginn vafi leikur á því að 
eigandi ljósbrúna bílsins hefur 
áttað sig á því að liturinn skiptir 
alls engu máli,“ segir Ellý.

oskar@frettabladid.is

BUBBI MORTHENS ELSKAR LAND ROVER OG ER KOMINN Á NÝJAN BÍL

„AFBURÐABÍLL HVAÐ
VARÐAR VERÐ OG LÚXUS“

VILL EKKI MENGA Bubbi Morthens segist bara 
hafa átt dísilbíla þar sem þeir menga minna.

LANGBESTUR Bubbi er ekki 
í vafa um að Land Rover

Discovery séu bestu bílarnir.

„Ég er ekki að hanna sjálf eins og 
stendur en ég mun gera það seinna 
meir,“ segir Marín Manda Magnús-
dóttir fatahönnuður, sem opnaði 
nýlega barnafataverslun í Danmörku. 
Verslunin heitir Baby Kompagniet og 
er til húsa í gömlu fallegu húsi á Lille 
Strandstræde í grennd við Nýhöfn. 

Marín Manda segir að hugmyndin 
hafi kviknað þegar hún varð ólétt að 
dótturinni, Ölbu Mist. Hún stendur 
ein vaktina í versluninni en ætlar að 
ráða til sín starfsfólk í sumar. Auk 
annarra flottra merkja í barnafatnaði 
selur hún íslenskar lopapeysur frá 
Frida Icelandic design og barnavörur 
frá 66° Norður. Aðspurð segir hún 
fjölda Íslendinga hafa komið í 
verslunina á þeim tíu dögum sem 
hún hefur verið opin. „Flestir verða 
hissa að sjá þessar íslensku vörur, 
sérstaklega ef þeir hafa ekki 

uppgötvað að ég er íslensk. Lopa-
peysurnar eru vinsælar hjá Íslending-
unum en Danirnir eiga erfitt með að 
meðtaka þær, þar sem nú þegar er 15 
stiga hiti hér, í marsmánuði,“ segir 
Marín Manda og hlær. 

Áhugamálin breyttust 
þegar dóttirin kom

MARÍN MANDA Opnaði barnafataverslun 
í Danmörku.

ÞROSKAÐUR
ÖKUMAÐUR Ellý

Ármanns segir að 
ljósbrúnn bíll beri þess 
merki að eigandinn sé 

þroskaður ökumaður 
sem spenni alltaf 

beltin.

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

Heyrst hefur



Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er

að búa nemendur undir ábyrgðar-,

forystu- og stjórnunarstörf í innlendu og

alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Í BS námi

í viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Erum farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

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.

Það er líf eftir menntaskóla

Umsóknafrestur í grunnám er til 10. júní 2007
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U mboðsmaðurinn og X-
faktor-dómarinn Einar 
Bárðarson hélt upp á 

35 ára afmæli sitt með pomp 
og prakt í Vetrargarðinum í 
Smáralindinni á laugardag-

inn, nánar tiltekið á X-faktor-
sviðinu sjálfu. Mikill fjöldi 

listamanna mætti og söng til 
heiðurs afmælisbarninu og 

minnti samkvæmið um tíma 
frekar á dúndurtónleika en afmæli.
Einar segir frá sinni upplifun á 

bloggi sínu og er ekki að sjá annað en 
að hann hafi verið afar sáttur við 
veisluna. „Mikið lifandis skelfing 
skemmtum við okkur vel í Smáralind-
inni á laugardagskvöldið. Ég bauð þar 

vinum og vandamönnum í létta 
afmælisveislu. Eða létta? Þannig lagað. 
Mér sýndist við vera með eitthvað um 
300 manns þegar mest var. 

Ég vinn með svo góðu fólki að þau 
lánuðu mér Vetrargarðinn í Smára-
lindinni með öllum tækjum og 
tólum. Skemmtiatriðin ekki af verri 
endanum, Bubbi, X-faktor-krakkarn-
ir, Nylon, Páll Óskar og svo Sumar-
gleðin sem dró mig upp á svið og við 
gerðum allt vitlaust. Litla systir 
konunnar minnar, Guðrún Lísa 
Einarsdóttir, sló svo allt út í endann 
þegar hún fór upp og skemmti með 
X-factor bandinu en þegar vel er að 
gáð þá er það bandið hennar Ísafold 
sem þar er á ferð,“ skrifar Einar.

GLÆSILEG AFMÆLIS-
VEISLA EINARS BÁRÐAR

ÓLÉTT OG ALSÆL Kastljósdrottningin 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir tekur sig 
glæsilega út ólétt og mætti með manni 
sínum Geir Sveinssyni til að samfagna 
Einari. Við hlið Geirs sést einnig önnur 
sjónvarpsstjarna, Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir. SIRKUSMYND/DANÍEL

GLÆSILEG Skötuhjúin Þórhallur
Gunnarsson og Brynja Nordquist voru að 
vanda elegant í Smáralindinni.
SIRKUSMYND/DANÍEL

TÓNELSKUR MAÐUR Athafnamaðurinn
Tryggvi Jónsson hefur stutt vel við bakið 
á útrás Einars Bárðarsonar. Hann sést 
hér ásamt eiginkonu sinni Ástu
Ágústsdóttur og heiðurshjónunum 
Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Ágústu
Johnson. SIRKUSMYND/DANÍEL

RÖMM ER SÚ TAUG Nylon-flokkurinn og 
Einar Bárðarson eru tengd órofa 
böndum og tróðu stúlkurnar fjórar upp í 
afmælinu. SIRKUSMYND/DANÍEL

HANN Á AFMÆLI Afmælisbarnið
Einar Bárðarson sést hér ásamt hinni 
stórglæsilegu eiginkonu sinni Áslaugu
Telmu Einarsdóttur. SIRKUSMYND/DANÍEL

Ljósmyndarinn Ari
Magg hélt upp á 
þrítugsafmæli sitt á 
laugardaginn í 
stúdíói sínu við 
Hverfisgötu. Margt 
var um manninn 
enda Ari vinamargur 
og vinsæll. Meðal þeirra sem heiðruðu 
ljósmyndarann þegar hann hélt inn á 
fertugsaldurinn voru systir hans Silja
Magg og blaðakonan knáa Anna Margrét 

Björnsson.
Sirkusstjórinn
fyrrverandi Árni Þór 
Vigfússon mætti 
auk konu sinnar 
Maríkó Margrétar 
Ragnarsdóttur.

Auk þess mættu á svæðið tónlistarmenn-
irnir Pétur Ben, Jóhann Jóhannsson úr 
Apparat Organ Quartet, Henrik Björnsson 

úr Singapore Sling, 
Stefán Stephensen 
úr GusGus og Barði
Jóhannsson úr 
BangGang ásamt 
eiginkonu sinni 

stílistanum Agnieszku Moniku Baranow-
sku. Markaðsstjórinn
Eva Dögg 
Sigurgeirsdóttir
lét sig að 
sjálfsögðu ekki 
vanta í afmælið né 
heldur Andrea 
Brabin hjá Eskimo 
Model.

r 

 Hverjir voru hvar
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G rettir á sennilega betur við í dag en hann gerði árið 1980 
því „skyndifrægð“ er líklega þekktara fyrirbæri í dag en 

þá,“ segir Birgitta Birgisdóttir leikkona, sem leikur Breddu í 
Gretti. „Ég verð afar sjaldan vör við að fólk þekki mig úti á 

götu. Það er aðallega á barnum þegar fólk er í bjór sem það 
kannast við mig úr auglýsingum,“ segir Birgitta og bætir við 
að hún hafi litla þörf fyrir að vera þekkt andlit. „Í dag geta 
allir orðið frægir og fyrir hvað sem er en svo eru margir 
hæfileikaríkir og flottir leikarar sem eru þekktir fyrir vinnuna 
en ekki fyrir að birtast í slúðurblöðunum svo þeir sem fara í 
leikhúsin þekkja þá en ekki hinir.“ 

Birgitta segir ákveðinn hóp einfaldlega frægan fyrir að vera 
frægur. „Ég vil ekki nefna nein nöfn. Frægð er skrítið hugtak 
og af hverju má fólk ekki vera frægt fyrir áhugamál sín eða 
fyrir að gefa öðrum ráðleggingar eins og þeir sem eru frægir 
fyrir störf sín? Sú tilhneiging ríkir að þeir sem eru frægir fyrir 
að afreka eitthvað eru viðurkenndari en hinir og sjálf dæmi ég 
ef ég sé sömu andlitin í blöðunum aftur og aftur en veit ekki 
af hverju fólkið er þarna. Landið er lítið og fjölmiðlar geta 
auðveldlega búið til frægt fólk. Ég held að fólki finnist frægð 
tiltökumál en það vilja allir vera kúl á því. Það eru allir að 

passa upp á sitt svæði og vilja ekki missa það þegar þeir sjá 
einhvern frægan. Það þykir ekki töff,“ segir Birgitta og bætir 
við að ef fræg persóna gangi inn á veitingastað breytist 
andrúmsloftið gjarnan á staðnum. „Það stekkur samt enginn 
af stað og biður um eiginhandaráritun en einhvern veginn 
verða allir meira varir um sig. Stemningin er ekki orðin eins 
og í Ameríku þar sem fólk er sett upp á stall þar sem það er 
ósnertanlegt og jafnvel komið yfir mannlegt eðli. Hlutirnir 
eru samt að breytast hér og þegar fólk getur ekki fengið að 
fara í sund í friði þá er þetta orðið kjánalegt.“

Aðspurð hvort hún þekki einhvern sem hafi látið frægðina 
breyta sér segir hún ekki svo vera. „Engan persónulega en 
okkur er mannlegt að dæma og það er ofsalega auðvelt að 
fletta í gegnum blöð eins og Séð og heyrt með kaffibollann 
sinn og dæma þá sem þar eru án þess að hafa eitthvað fyrir 
sér. Ég get samt alveg ímyndað mér að ef maður yrði allt í 
einu rosalega frægur þá væri auðveldara að fara í þá áttina og 
verða svolítil prímadonna. Það þarf örugglega sterka 
manneskju til að halda sér niðri á jörðinni eða það ímynda ég 
mér.“

Birgitta segir takmarkið sitt með leiklistinni ekki það að verða 
fræg. Leiklistin snúist að vissu marki um að vera sýnilegur en 
hver og einn þurfi að hafa sitt prinsipp. „Nema hjá þeim sem hafa 
það takmark að verða frægur. Þeir hljóta að gera ansi margt sem 
er gott og blessað fyrir þá sem það velja en sjálf myndi ekki gera 
hvað sem er fyrir frægðina.“ indiana@frettabladid.is

Þ essi ádeila á dýrkun fræga fólksins á mjög vel við í dag,“ segir 
Álfrún Helga Örnólfsdóttir leikkona, sem leikur nokkur 

hlutverk í söngleiknum Gretti, þar á meðal kennara, skriftu og 
unglingsstelpu sem er kölluð Feita. „Leikritið er ádeila á þessa 
tilbeiðslu á fræga fólkið, einnig á ásóknina í að verða frægur og 
eiga sitt pláss í fjölmiðlum en í leiðinni að týna kannski hluta af 
sjálfum sér,“ segir Álfrún og bætir við að það sé líklega auðveld-
ara að verða frægur og slá í gegn í dag en fyrir aldarfjórðungi. 
„Fjölmiðlarnir eru orðnir ágengari og það eru fleiri glanstímarit 
og slúðurblöð. Að sama skapi og það er auðvelt að rísa er hægt 
að falla fljótt aftur eins og gerist í leikritinu.“ 

Álfrún Helga segist ekki finna fyrir að vera þekkt persóna í 
daglega lífinu. Hins vegar þegar hún skelli sér út á lífið finni hún 
stundum fyrir að vera þekkt andlit. „Þegar fólk er í glasi er það 
ófeimnara við að koma upp að manni en ég finn meira fyrir því 
eftir að hafa verið í sjónvarpi eða kvikmyndum en á sviði. Börnin 
eru líka dugleg að benda og tala við mig  þegar ég leik í barna-
leikritum.“ Aðspurð hvort hún telji Íslendinga það góða með sig 

að þeir nálgist síður stjörnurnar segir hún mikið til í því. „Við 
erum meira inni í okkur en fólk í suðrænum löndum þar sem 
flautað er á eftir stelpum. Við erum svo töff og verðum alltaf að 
halda kúlinu. Svo þekkir líka annar hver maður einhvern frægan 
því við Íslendingar erum svo fáir svo það er ekki eins merkilegt 
og í stærri löndum. Við erum bara 300 þúsund svo það er ekki 
mikið mál að láta alla vita hver þú ert. Hér eru svo fáir fjölmiðlar 
og þú kemst varla í gegnum daginn án þess að fletta í gegnum 
Fréttablaðið eða rekast á Séð og heyrt svo það er tiltölulega 
auðvelt að slá í gegn hér á landi ef fólk ætlar sér það. Allavega 
ekki gefast upp, þetta er hægt,“ segir hún brosandi. 

Álfrún segist ekki stunda leiklistina vegna frægðarinnar og 
hún er ekki á því að allir eigi sér þann draum að slá í gegn. „Ég 
held það sé afar persónubundið og ég er viss um að það kæri sig 
ekki allir um að verða frægir. Stundum er frægðin fylgifiskur 
listarinnar en svo eru sumir frægir fyrir það eitt að vera frægir. 
Sumt fólk sér maður aftur og aftur í blöðum á við Séð og heyrt en 
veit ekkert meira um það. Kannski á það peninga eða hefur sýnt 
á sér brjóstin, það þarf svo lítið í rauninni. Sjálfri finnst mér 
frekar óþægilegt þegar fólk vendir sér að mér og talar við mig 
eins og það þekki mig og ég væri í rauninni alveg til í að vera 
nafnlaus en þetta truflar mig ekki í daglegu lífi enda er ég ekki 
nógu fræg til þess. Þetta getur samt alveg orðið vandræðalegt en 
er hluti af lífi leikarans.“ 

SÖNGLEIKURINN GRETTIR VERÐUR SÝNDUR Í BORGARLEIKHÚSINU Á NÆSTU DÖGUM EN LEIKRITIÐ SLÓ Í 
GEGN ÞEGAR ÞAÐ VAR SÝNT FYRIR 25 ÁRUM SÍÐAN. SIRKUS RÆDDI VIÐ ÞRJÁR LEIKKONUR ÚR GRETTI OG 
SPJALLAÐI VIÐ ÞÆR UM UMFJÖLLUNAREFNI SÖNGLEIKSINS, FRÆGÐINA.

Það geta allir orðið frægir

FRÆGÐIN GETUR
VERIÐ VANDRÆÐALEG

Við erum svo töff og verðum alltaf að 
halda kúlinu. Svo þekkir líka annar hver 
maður einhvern frægan því við Íslend-
ingar erum svo fáir svo það er ekki eins 
merkilegt og í stærri löndum.

G rettir passar mjög 
vel við í dag og 

umfjöllunarefni 
verksins tengir okkur 
við raunveruleikasjón-
varpið sem tröllríður 
öllu í sjónvarpsdag- skránni. Jón og Gunna 
á götunni geta auðveldlega orðið fræg ef þau hafa áhuga á því og 
hugtækið frægð er orðið mun víðtækara,“ segir Nanna Kristín 
Magnúsdóttir leikkona og bætir við að fólk öðlist ekki aðeins 
frægð við að skara fram úr á sínu sviði heldur einnig ef það 
eignast frægan maka og jafnvel ef það hittir einhvern frægan. 
Aðspurð segist Nanna Kristín ekki finna fyrir að vera þekkt 
andlit. „Ég get ekki sagt að frægðin sé eitthvað að þvælast fyrir 
mér. Ég vinn mína vinnu, hef haft mikið að gera og hef unnið í 
mörgum leikhúsum við fjölbreytt verkefni. Það er helst þegar ég 
hef leikið í Áramótaskaupinu að ég tek eftir að fólk horfi á mig 
úti á götu fyrstu tvær vikurnar í janúar. Annars fell ég vel inni í 
hópinn.“ 

Nanna Kristín segir að þeir sem ekki fíli athygli hafi varla 
áhuga á leiklistinni. „Athyglin fylgir leikarastarfinu en það er 
ekki eins og hún sé eitthvað að angra mann í hinu daglega lífi. Ég 
held að flestir sem ætli sér að verða leikarar séu eitthvað smá 
athyglissjúkir en þá ekki í neikvæðri merkingu, það er eiginlega 
nauðsynlegt að leikarar njóti þess að segja áhorfendum sögu,“ 
segir hún. 

Aðspurð hvort sumir séu jafnvel frægir fyrir að vera frægir 
segir hún svo ekki vera. „Eitthvað gerir þetta fólk til að eftir því sé 
tekið. Það er frægt þótt það tengist ekki endilega starfi þeirra. 
Það er hins vegar ekki farið að skipta jafn miklu máli fyrir hvað 
fólk þekkist, hvort það sé búið að vinna í listageiranum, 
fjölmiðlum eða stjórnmálum í 30 ár eða hvort það hafi deitað 
einhvern úr Spice Girls, fólk fær alveg jafn mikið pláss í glans-
tímaritunum. Hin svokallaða frægð á Íslandi er nú ekkert 
endilega eftirsóknarverð. Þú ert t.d. að taka viðtal við mig um 
frægð af því að ég er leikkona og er að æfa Gretti, en í Gretti er 

einmitt fjallað um hvernig stjarna er hreinlega búin til. Ég er sem 
sagt í starfi mínu að deila á þá viðurkenningu sem fólk fær af því 
að vera frægt en er samt á forsíðunni hjá þér massa hress. 
Svolítið mótsagnakennt! Ég verð ekki tekin alvarlega sem 
listamaður eftir þetta,“ segir hún og hlær. „Á þessu litla landi eiga 
allir möguleika á frægð í einhvern tíma en svo er spurning hvort 
þeir gleymist ekki þegar næsta stjarna tekur við. Það eru ekki 
margir Laddar til en við skulum sjá hvort t.d. Sveppi verði 
kominn í spor Ladda eftir 30 ár. Kannski verður hann orðinn 
klassík, kannski mun enginn muna eftir honum en líklega verður 
honum bara slétt sama.“ 

FRÆGÐIN
ÞVÆLIST
EKKI FYRIR

Stemningin er ekki orðin eins og í 
Ameríku þar sem fólk er sett upp á stall 
þar sem það er ósnertanlegt og jafnvel 
komið yfir mannlegt eðli.

ÁLFRÚN ÖRNÓLFSDÓTTIR

FRÆGÐ
ER SKRÍTIÐ
HUGTAK

Það er helst þegar ég hef leikið í 
Áramótaskaupinu að ég tek eftir að 
fólk horfi á mig úti á götu fyrstu tvær 
vikurnar í janúar. Annars fell ég vel 
inni í hópinn.

BIRGITTA BIRGISDÓTTIR
NANNA KRISTÍN

MAGNÚSDÓTTIR
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É g hef alltaf haft mikinn áhuga 
á fötum, skóm og tísku 
yfirhöfuð,“ segir Hugrún 

Árnadóttir, eigandi verslananna Kron 
og KronKron. Hugrún er lærður 
fatahönnuður og lærði í París. Hún 
hefur verið með skóverslunina Kron 
frá 2000 og fataverslunin KronKron 
fylgdi í kjölfarið árið 2004. „Ég  hef  
alltaf haft mikinn áhuga á skóm,“ 
segir Hugrún og bætir við að það hafi 
legið beinast við að nýta áhugann og 
menntunina. „Mig langaði líka að 
koma á framfæri hversu margir ungir 
snilldarhönnuðir væru erlendis og 
vildi kynna þá fyrir Íslendingum og 
viðtökurnar hafa verið mjög góðar,“ 
segir Hugrún og bætir við að 
tískuvitundin sé afar sterk á Íslandi. 
„Það hefur orðið gífurleg vakning í 
tískunni hér á landi á ótrúlega 
stuttum tíma enda erum við 
Íslendingar oftast nær snögg að 
hlutunum ef við ætlum okkur 
eitthvað. Hér er frábær listaháskóli 
og gróskan í tónlistinni og listalífinu 
hefur verið mikil og tískan fylgir 
ósjálfrátt í kjölfarið.“ 

Hugrún hefur vakið athygli fyrir 
fallegan og sérstakan fatastíl. 

Aðspurð hvernig hún geti lýst sínum 
stíl segir hún hann kvenlegan. 
„Stíllinn minn er mjög fjölbreyttur og 
getur verið mjög breytilegur frá degi 
til dags, en ég er svoddan dama inn 
við beinið og hún brýst svolítið út í 
gegnum klæðaburð minn.“ 

Hugrún er með margt á prjónun-
um en vill lítið segja til um hvað 
framtíðin beri í skauti sér. „Maður er 
alltaf eitthvað að grúska og það er 
margt spennandi í gangi. Við erum 
flest menntuð sem fatahönnuðir sem 
erum að vinna saman í fyrirtækinu 
og þetta er sterkur hópur sem er að 
þessu af hugsjón og við ætlum að 
gera eitthvað skemmtilegt saman. 
Það kemur hins vegar í ljós síðar 
hvað það verður.“  

indiana@frettabladid.is

HUGRÚN ÁRNADÓTTIR ER ÁN EFA EIN BEST
KLÆDDA KONA LANDSINS. HUGRÚN LEYFÐI 
SIRKUS AÐ SKOÐA FATASKÁPINN HENNAR.

ELEY KISHIMOTO Einn af 
uppáhaldshönnuðum Hugrúnar en 
Kishimoto, sem er margverðlaun-
aður fyrir textíl og hönnun. 

DROTTNING TÍSKUNNAR „Það er 
alltaf auðvelt að klæðast Vivienne 
Westwood-flík, hún er óumdeilanlega 
drottning bresku tískunnar.“

PETER JENSEN 
„Silkikjóll með 
ótrúlega einföldu 
og fallegu munstri 
og svolítið barnslegur. 

Peter er líka í miklu 
uppáhaldi hjá mér,“ segir 
Hugrún.

HUMANOID „Hrikalega
notaleg peysa og tilvalin 
fyrir íslenska veðráttu, efnin 
yndisleg, fingerð og hlý.“

CHIE MIHARA „Ég
bara elska þessa 
skó,fallegir og 
þægilegir,“ segir 
Hugrún.

PRJÓNAPEYSA Í UPPÁHALDI 
Hugrún heldur mikið upp á 
þessa prjónapeysu sem er 
eftir kraftmikinn ungan 
hönnuð sem heitir Henrik 
Vibskov. 

HUGRÚN ÁRNADÓTTIR Hugrún 
opnaði Kron þegar hún kom 
heim frá París. KronKron var 
opnuð fjórum árum síðar.

DAMA INNI
VIÐ BEINIÐ
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24
mán

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

Flottar fermingagjafir

DIGIMAX i6

Kr. 15.900,-

Kr. 3.882,- 12
mán

Kr. 39.900,-

Kr. 16.900,-

5.000AFSLÁTTUR

6 milljón pixla
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum 
Frábær hönnun

Kr. 2.665,- 12
mán

Kr. 38.900,-

Ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. 
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að 
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að
myndir á tölvu.

Z612

Series 3

6,1 milljón pixla
Schneider Kreuznach linsa tryggir gæðin
12 x optískur aðdráttur (35 - 420 mm)
Hristivörn
2,5" skjár
Mikið af stillimöguleikum og tökustillingum
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

Kr. 14.980,-TILBOÐ Kr. 8.980,-

6.000AFSLÁTTUR

á ljósmyndaprentara
við kaup á myndavél

Tilboð
og ljósmyndaprentari

Kr. 24.980,-

5 milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. Myndir sem endast áratugum saman.
Pappír skemmist ekki af fingraförum, þolir vatn og er hægt að þerra hann
án skemmda.  Kodak XTRALIFE húðaður pappír. Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra myndir á tölvu.

C530

TILBOÐ Kr. 26.900,-

TILBOÐ Kr. 19.900,-

5.080AFSLÁTTUR

12.000AFSLÁTTUR

HEITASTA VÉLIN

EOS 400D
með 18-55mm linsu

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður)
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

Takmarkað magn Kr. 4.938,- 24
mán

Kr. 94.900,-

5500 sport

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

VGA myndavél, 4x digital zoom
20 MB, Memory Stick Micro
MMS, SMS, EMS skilaboð
Bluetooth
93 gr

Kr. 3.219,- 12
mán

Kr. 32.900,-

VGA myndavél
Áttaviti
Hljóðmælir, Hitamælir
Vasaljós
FM útvarp
Allt að 300 klst biðtími
FM útvarp
100,8 gr

5140i

10 milljón pixla
3 x aðdráttur (37-111mm)
4 x stafrænn aðdráttur 
Ljósop f/2.8 - f/4.9
Ljósnæmni ISO 80-1600
20 Forstillingar
5 cm í Macro stillingu 
videoupptaka
2.5" skjár
Notar SD kort
32 MB SD kort fylgir
Þyng 165 gr.

Kr. 4.338,- 12
mán

Kr. 49.900,-

IXUS 900Ti

TILBOÐ Kr. 44.900,-



E lton John bauð 
öllum vinum 
sínum til 

heljarinnar veislu í 
Harlem í New York á 
dögunum. Breska 
þotuliðið var að 
sjálfsögðu mætt sem 
og bandarískar 
stjörnur. Það rigndi 
eins og hellt væri úr 
fötu á fræga og fína 
fólkið og Donatella 
Versace fékk að kenna 
á því er hún rann 
illilega í tröppunum 
og féll kylliflöt á 
andlitið. Æi...

MYNDARLEGIR
Elton John og 
maki hans 
David Furnish 
mættu hressir 
til leiks.

ALLTAF JAFN 
MYNDARLEGUR
Pierce Brosnan,
fyrrverandi 
Bondari, mætti 
ásamt
eiginkonu sinni. 

ALLTAF GLÆSILEG Ofurfyrirsætan 
Helena Christensen geislaði í veislunni.

DATT ILLILEGA Donatella
Versace vakti mesta 
athygli í veislunni en hún 
datt kylliflöt fyrir utan 
staðinn. Þetta er það 
versta sem getur komið 

ELTON JOHN
SEXTUGUR

SÆTT PAR 
Liv Tyler og
eiginmaður

hennar
Royston
Langdon
voru afar 
glæsileg í 
afmælinu.

MYRKRAHJÓNIN Ozzy Osbourne og 
Sharon Osbourne létu sig ekki vanta.

NÝGIFT OG ALSÆL 
Elizabeth Hurley og Arun

Nayar blómstruðu í 
afmælisveislu Eltons John. 

Elton spilaði í brúðkaupi 
þeirra hjóna og er mikill 

vinur Elizabeth.

Já, meira að segja plastdúkkan Victoria 
Beckham og eiginmaður hennar, herra 
fullkominn, geta orðið aðeins of tipsí.
Hjónin hittu rappmógulinn P Diddy yfir 
kvöldverði og drykkjum. Það er kannski 
alltaf svona þegar maður hitty Diddy yfir 
drykkjum. Maður endar rangeygður í 
tómu rugli. Djöfull hlýtur kappinn að vera 
skemmtilegur. Annars þarf frú Beckham 

ekki mikið áfengi 
til þess að finna 
á sér. Stúlkan 
borðar alveg 
rosalega lítið –
hún þarf þess 
vegna örugglega 
bara hálft glas af 
Chardonnay og 
hún er farin. 
Ódýrt deit þarna 
á ferðinni. En 
þau skemmtu 
sér án efa vel. 
Það er gott.

Beckham-hjónin á 
perunni með P Diddy





BLS. 14 | sirkus | 30. MARS 2007

Hvað á að gera um helgina?

„Ég mæli með líkamsrækt hjá JSB í 
Lágmúlanum fyrir allar konur. JSB er 
æðisleg dekurstöð þar sem 
góður andi ríkir. Þar eru 
konur til að hafa það 
skemmtilegt en ekki 
til að sýna sig og sjá 
aðra. Ekta á 
forsendum
kvenna.“

Guðrún
Gunnars-
dóttir
söng-
kona

„Ég mæli með South Park, 11. sería er 
komin á fullt og þættirnir verða bara 
betri og betri. Ég mæli líka með að 
hlusta á „Sýnið tillitssemi ég er frávik“ 
með hljómsveitinni Ælu, ef fólk er ekki 
búið að því, og svo er alveg óhætt að 
hvetja fólk til að fara að sjá Gretti í 
Borgarleikhúsinu því þar eru bara 
töffarar að sjá um tónlistina. Svo eru 
Blonde Redhead og Reykjavík! að fara að 
spila á Nasa í vikunni. Um að gera fyrir 
fólk að fara þangað því þar verður stuð.“

Ágúst Bogason, útvarps- og 
tónlistarmaður

„Ég mæli með nýja 
disknum með Caroline 
af Ugglas. Það getur 

ekki hver sem er 
farið í fótspor 
hennar Janis 
Joplin, en Caroline 
tókst það á 

sænsku. Hljómdisk-
urinn, sem kom út í 
janúar, hefur 
vissulega fengið 
misjafna dóma í 
Svíþjóð og víðar, 

en fyrir gamla 
aðdáendur Janis 

heitinnar Joplin er 
þessi diskur eins og 
himnasending og fær 
að hljóma aftur og 
aftur í tækinu mínu, 
mér og kisunum mínum 
til ánægju.“

Anna
Kristjáns-
dóttir

„Ég mæli 
með
landsbyggð-
arfólki. Að
láta
rigninguna
lemja sig í 
andlitið
a.m.k. einu 
sinni í viku. 
Tinnabókun-

um. Brauðuppskriftinni aftan á spelt-
hveitipökkunum frá Himneskri hollustu.“

Brynhildur Ólafsdóttir fréttakona

„Við ætlum að vera á staðnum og ef 
einhver vill koma og hitta okkur þá er 
það velkomið,“ segir Aníta Kristín 
Jónsdóttir en Aníta og vinkona 
hennar, Una Nikulásdóttir, sögðu 
sögu sína í síðasta Sirkus-blaði. 
Stelpurnar hafa báðar gengist undir 
magaminnkunaraðgerð og eru 
alsælar með árangur sinn. Nú hafa 
þær ákveðið að stofna hóp þeirra 
sem hafa farið í aðgerðina eða eru að 
hugsa um að láta slag standa. „Við 
ætlum að hittast í fyrsta skiptið á 
Café Aroma í Hafnarfirði klukkan 3 
sunnudaginn 15. apríl. Þeir sem vilja 
vita meira áður en þeir mæta geta 
sent mér tölvupóst á anita@vortex.is 
eða kíkt á spjallið okkar www.
magaadgerd.com,“ segir Aníta og 

bætir við að það sé gott að geta talað 
við þá sem búa yfir svipaðri 
lífsreynslu. „Kannski mæta tíu en 
kannski enginn og þá verður bara að 
hafa það. Við vonum að einhver mæti 
því það eru alls kyns spurningar sem 
liggja á manni eftir að hafa farið í 
aðgerðina og áður en maður tekur 
ákvörðun um að fara í hana. Það 
verður gaman að skiptast á reynslu-
sögum og svo getum við jafnvel farið 
saman í göngutúra þegar á líður,“ 
segir Aníta Kristín.

indiana@frettabladid.is

Hittast og deila reynslu sinni

VINKONUR Una Nikulásdóttir og Aníta 
Kristín Jónsdóttir vilja deila reynslu sinni 

með fleirum og skipuleggja hitting 
sunnudaginn 15. apríl. 

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, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is
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„Sýningar á 
Ronju kláruðust 
um síðustu 
helgi svo ég 
geri ráð fyrir að 
þetta verði pínu 
skrýtin helgi. 
Það er aldrei 
að vita nema 
ég setji á mig 
Ronjuhárið og 
syngi nokkur lög heima í stofu, svona 
einræn minningarathöfn! Nei, nei, ætli ég 
reyni ekki bara að njóta þess að vera í 
fríi.  Borða, sofa og hitta vini, það er 
alltaf gott. Nú ef ég er að farast úr 
fráhvörfum frá leikhúsinu væri ekki 
vitlaust að skella sér á eina sýningu, t.d. 
Dag vonar í Borgarleikhúsinu.“

Arnbjörg Hlíf Valsdóttir leikkona

„Helgin verður notuð í að slappa af. Á 
föstudagskvöldið ætla ég að kíkja á 
rokktónleika á Dillon. Svo verður 
laugardagurinn notaður í að fara í sund, 
sitja yfir kaffibolla og kannski grilla. Á 
sunnudaginn hefst svo vinnuvikan því þá 
er ég að sýna tvær sýningar á 
söngleiknum Abbbababb og svo 
millistjórnanda-dramað Eilífa hamingju 
um kvöldið, en 
kannski maður nái 
samt að kaupa eitt 
lítið páskaegg og 
taka forskot á 
sæluna!“

Orri
Huginn
Ágústs-
son
leikari

„Það er nóg 
að gera 
eins og 
venjulega.
Ég ætla að 
vinna
eitthvað og 
fá mér osta 
og rauðvín 
á laugar-
dagskvöldið
og hafa það 
huggulegt
heima. Á sunnudaginn þarf 
ég að syngja í fermingu og 
fer svo í aðra fermingarveislu 
og borða þar vonandi góðan 

mat.“

Alda Ingibergsdóttir 
sópransöngkona

„Ég er að fara að opna 
nýja lífsstílsverslun í 

Bæjarlind 16 sem heitir 
Hann, hún og 

heimilið. Þar mun 
ég selja 
vandaða
gjafavöru, allt 
frá bleikum 
verkfærasett-
um fyrir konur 
yfir í flotta 
vínflöskupela.
Þótt ég segi 

sjálfur frá er 
þetta rosa flott 

verslun.“

Valur Heiðar 
Sævarsson
söngvari

Jóhann H. Harðarson

1. Ekki glóru. 
2. Ómar Ragnarsson, Margrét Sverrisdóttir og 
Jakob Frímann Magnússon.
3. 1959.
4. Val.
5. Bold and the Beautiful.
6. Eddy Murphy.
7. Steingrímur Sævarr Ólafsson.
8. Rokland.
9. 100 ára.
10. Þór Sigfússson.

Rétt svör: 1. Kate Middleton.2.ÓmarRagnarsson,Margrét Sverrisdóttir og Jakob FrímannMagnússon.3.1959.4.
Val.5. Bold and the Beautiful.6. Eddie Murphy.7. Steingrímur Sævarr Ólafsson.8.Rokland.9.60 ára.10. Þór Sigfússon.

Þóra Sigurðardóttir

1. Kate Middleton.
2. Ómar Ragnars, Jakob Frímann og Margrét 
Sverrisdóttir.
3. 1963.
4. Val.
5. Bold and the Beautiful.
6. Eddie Murhpy.
7. Steingrímur Ólafsson.
8. Rokland.
9. 40 ára.

10. Hef ekki hugmynd.

Jóhann Hlíðar stöðvar sigurgöngu Þóru með 8 stigum gegn 7. Þóra skorar á Mörtu Maríu Jónsdóttur. 
Spennan magnast. Fylgist með.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

1. Hvað heitir 
kærasta Vilhjálms 
Bretaprins? 

2. Hvaða þríeyki 
stendur fyrir 
Íslandshreyfing-

unni?

3. Hvaða ár fæddist Eiríkur
Hauksson?

4. Með hvaða íslenska 
handboltaliði spilar 
Markús Máni Mikaels-
son?

5. Hvaða 
sápuópera
fjallar meðal 
annars um 

Forrester-
fjölskylduna?

6. Hver leikur aðalhlut-
verkið í kvikmyndinni Norbit sem sýnd er í 
bíóhúsum þessa dagana?

7. Hver er ritstjóri Íslands í dag?

8. Hvaða bók Hallgríms Helgasonar fjallar 
um Bödda Steingríms?

9. KSÍ hélt upp á afmæli sitt í vikunni. 
Hvað er sambandið gamalt?

10. Hver er forstjóri Sjóvár?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. ÞÓRA SIGURÐARDÓTTIR SIGR-
AÐI JÓN JÓSEP SNÆBJÖRNSSON Í SÍÐUSTU VIKU. JÓNSI SKORAÐI Á REKTOR 

HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK SEM BAÐST UNDAN. JÓHANN HLÍÐAR 
HARÐARSON TÓK HINS VEGAR ÁSKORUNINNI.

Við mælum með





Kaupfling vex me› flér

Eftirfarandi er me›al fless sem bankinn getur bo›i› flér upp á flegar flú útskrifast úr háskólanámi e›a sambærilegu námi:

• 80% lán til íbú›akaupa – fyrstu 5 árin borgar flú bara vextina*
• 20% Vi›bótarlán til íbú›akaupa
• Námslokalán – allt a› 3 milljónir**
• Fjármálará›gjöf
• Gullkreditkort
• Persónulegur fljónustufulltrúi
• Tryggingar
• Lífeyrissparna›ur

Námslokatilbo› Kaupflings gildir í eitt ár frá útskrift. Kynntu flér nánar á kaupthing.is e›a í síma 444 7000.

*Fyrstu fimm árin eru einungis greiddir vextir af 80% íbú›aláninu, en eftir flann tíma er einnig greitt af höfu›stól.
Gildir einungis fyrir útskriftarnema úr háskóla e›a sambærilegu námi. ** A› flví gefnu a› umsækjandi standist mat bankans.

Hvort sem flú hyggst fara beint út á vinnumarka›inn eftir útskrift, halda áfram a› mennta flig e›a sko›a
heiminn, a›sto›ar Kaupfling flig vi› a› láta draumana ver›a a› veruleika.

Fyrstu 5 árin borgar

flú BARA vextina af

Íbú›aláni Kaupflings

N † T T !




