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NÝ STRÁKAHLJÓMSVEIT, LUXOR, HEFUR LITIÐ DAGSINS LJÓS EN UM HUGARFÓSTUR
EINARS BÁRÐARSONAR ER AÐ RÆÐA. SIRKUS ATHUGAÐI HVERNIG FJÓRUM ÍSLENSKUM KONUM LEIST Á KAPPANA.

N Heyrst hefur

TÖFFARAR Í STRÁKABANDI

Durex-maðurinn
Húðflúrin sem fólk fær sér í dag eru af
öllum stærðum og gerðum. Þannig var
ungur piltur, sem blaðamaður Sirkuss
rakst á fyrir tilviljun á Shell-bensínstöðinni
í Öskjuhlíð, með merki Durex-smokkaframleiðandans húðflúrað aftan á
hálsinum. Pilturinn sagðist hafa fengið
sér húðflúrið sér til gamans. Þegar
blaðamaðurinn óskaði eftir viðtali við
hann og bað um símanúmer stóð ekki á
svari piltsins. Hann nefndi tvo fyrstu
tölustafina í símanúmerinu „…og svo
slærðu bara inn Durex.“

Hræringar í
veitingahúsabransanum
Töluverðar hræringar hafa verið í
veitingahúsabransanum síðustu vikur.
Fyrirtækið 101-heild hefur selt Kaffi
Viktor en keypti þess í stað Kaffibrennsluna, sem mun opna að nýju í

dag. Tómas Kristjánsson og félagar í
101-heild eru með puttana víða í
veitingahúsabransanum en meðal
veitingastaða sem fyrirtækið rekur má
nefna Thorvaldsen, Silfrið, Sjávarréttakjallarann og Sólon. Þá hefur
Kaffi Kósý hætt rekstri en staðurinn var
lengst af vinsæll samkomustaður
samkynhneigðra.

Heimir Bjarni Ingimarsson 27
ára Akureyringur og bróðir Sigga
kapteins úr X-factor. Heimir fékk
sína fyrstu skólun í tónlist hjá sjálfum Ingimar heitnum Eydal og hefur
síðan verið syngjandi í kórum,
hljómsveitum, sönghópum og sem
einsöngvari. Hann kláraði framhaldsstig í klassískum söng og fór
svo í 6 mánaða nám í pop, rock og
jazz í The London Music School.
Núna er hann í söngkennaranámi í
Complete vocal technique.
Edgar Smári Atlason 25 ára úr
Reykjavík. Edgar byrjaði að syngja
2ja ára og hefur ekki hætt síðan.
Hann hefur sungið með Gospelkór
Reykjavíkur í 7 ár og hefur sungið á
fjölda tónleika á þeirra vegum.
Edgar hefur hefur lokið 2.-3. stigi í
tónlist en skóli lífsins segir hann þó
hafi kennt sér einna mest.
Sigursveinn Þór Árnason Hinn
Akureyringurinn í Luxor er kærasti
söngkonunnar Regínu Óskar. Svenni
er 24 ára og tók þátt í prufunum í
þeirri von að komast í hóp góðra
söngvara og fá tækifæri til að vinna
að plötu. „Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Þetta er sterkur
hópur og það sem af er höfum við
haft mjög gaman og ég held að þetta
sé spennandi tækifæri.“
Rúnar Kristinn Rúnarsson Tvítugur
og yngstur í hópnum. Hann er frá
Vestmannaeyjum og hefur átt sér
þann draum að sinna tónlist sem
aðalstarfi. „Þetta eru skemmtilegir
strákar og ég held að okkur eigi alls
ekki eftir að leiðast. Mig langar líka
að geta unnið við að flytja tónlist.
Það er ekki sjálfsagt á Íslandi en væri
ákaflega gaman og þess vegna stökk
ég á þetta tækifæri.“
Arnar Jónsson 22 ára, fæddur og
uppalinn í Árbænum. Arnar hefur
aldrei lært söng en ákvað að slá til og
mæta í prufurnar. „Draumurinn er
að gerast söngvari. Vera partur af
þessum hópi, sem samanstendur af
skemmtilegum og góðum söngvurum, sem leggja allt í þetta. Ég var í
kór í Árbæjarskóla þegar ég var
ungur og tók seinna þátt í söngvakeppnum en þetta er sannarlega
stærsta tækifærið til þessa.“

LUXOR Frá vinstri: Arnar, Edgar, Rúnar, Heimir og Sigursveinn.

HVAÐ FINNST STELPUNUM?
Spennt að heyra frá
þeim „Þeir eru allir

mjög myndarlegir og
flottir í þessum jakkafötum og ég hlakka
til að heyra þá syngja.
Þeir líta vel út og
virðast vera nógu
gamlir til að höndla álagið. Þetta eru
óþekkt andlit en ég er spennt að heyra
í þeim.“
Jóna Kristín Heimisdóttir,
ungfrú Reykjavík 2006
Sigursveinn er sætastur „Mér líst

ágætlega á þá og það eru
nokkrir þarna á milli sem vel
er hægt að horfa á. Þetta
lítur út fyrir að vera svona
El Divo dæmi og ég er forvitin að vita hvað kemur út
úr þessu. Sigursveinn er
hiklaust sætastur og það
er alveg hægt að horfa á
Arnar líka. Það verður
spennandi að fylgjast
með hvað Einar Bárðar
ætlar sér með þá, von-

andi fer hann ekki út í West Life
eða eitthvað svoleiðis.“
Guðný Pála Rögnvaldsdóttir
söngkona
Minna á El Divo „Þetta eru
huggulegustu menn og
minna á grúppuna El Divo.
Það er samt lítið að marka
eina mynd og ég er spennt
að heyra í þeim, heyra hvort
þeir geta sungið. Að mínu
mati bera Arnar og Svenni af á
þessari mynd. Það er spes
sjarmi yfir Arnari, hann er
svona latínó gaur en Svenni
er líkari Brad Pitt, hann er
svona metró. Hinir eru líka
huggulegir, meira nice gæjar.“
Guðbjörg Hermannsdóttir,
fyrrum fegurðardrottning
Skiptir mestu að þeir geti
sungið „Þetta eru ekki mínar

týpur en þeir eru fínir í þessum jakkafötum. Ég vona
að þeir geti sungið, það
skiptir mestu máli. Það

er svo hallærislegt
þegar verið er að hóa
saman svaka gæjum
eða píum og
breyta svo röddunum í hljóðveri. Þeir líta út eins
og óperuband en ég er spennt að
heyra í þeim.“
Þórdís Brynjólfsdóttir
handboltakona
Minna á karlakór „Mér líst

nokkuð vel á þá miðað við að
hafa aldrei heyrt í þeim. Þeir
mættu samt vera meiri töffarar,
þeir minna mig svolítið
á karlakór. Svenni er
klárlega
sætastur,
enda er hann að
norðan. Ég hlakka
mikið til að
heyra í þeim og
sjá hver útkoman
verður.“
Selma Ósk Höskuldsdóttir, fyrrum Ungfrú Norðurland

HEIÐARGERÐI

Fjölskyldan
flytur úr
Grafarholtinu
í smáíbúðahverfið.
MYND/VILHELM

Sveppi kaupir sér einbýlishús
verrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem
Sveppi úr Strákunum, hefur keypt einbýlS
ishús að Heiðargerði 106 í Reykjavík. Síðustu

ANTI-AGE PERFECTING FLUID

BERST DAGLEGA GEGN

FYRSTU LÍNUNUM
STÖÐVAR Í 99% TILFELLA ÁHRIF ÁREITA Á HÚÐINA*

LÍNUR ERU MINNA ÁBERANDI ........................ 63%**
HÚÐIN ER UNGLEGRI .................................... 70%**
HÚÐIN ER ORKUMEIRI ................................... 92%
*Prófanir ex vivo.
**Notendapróf. 120 karlmenn notuðu vöruna í 4 vikur. Sjálfsmat.

ár hefur Sveppi búið með fjölskyldu sinni, konu
og tveimur börnum, í fjölbýlishúsi að Gvendargeisla 10 í Grafarholti. Nú ætlar fjölskyldan
hins vegar að breyta til og koma sér fyrir í litlu
sætu einbýlishúsi – húsi sem minnir einna
helst á vistarverur Kalla á þakinu eða annarra
persóna úr ævintýrum Astridar Lindgren.
Húsið að Heiðargerði er 147 fermetrar, gult og
með rauðu þaki. Fyrir framan húsið er brunahani í
sömu litum. Sveppi og frú reiddu fram 43 milljónir
fyrir litla sæta húsið en það á ábyggilega eftir að
fara vel um fjölskylduna þar þótt smá bið verði
eftir að hún flytji inn. Sveppi vildi ekkert tjá sig um

húsakaupin þegar blaðamaður Sirkuss náði
tali af honum. Í helgarútgáfu Rásar 2 um
helgina sagði hann hins vegar að fjölskyldan fengi ekki húsið fyrr en um miðjan ágúst.
Þangað til verður Sveppi og fjölskylda að
búa inni á tengdamóður hans.
Þegar Sveppi flytur inn í
Heiðargerði er hann kominn nær æskufélaga sínum,
Eiði Smára Guðjohnsen
knattspyrnukappa, sem
býr í gullfallegu húsi
við Haðarland 20 í
Fossvoginum.
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NYLON-STELPURNAR BRUGÐU Á LEIK FYRIR VÆNTANLEGT BRÚÐKAUP

VINSÆLASTA TÓNLISTIN
Ýmsir
Ljótu Hálfvitarnir
Garðar Thor Cortes
Jógvan
Ýmsir
Mika
KK og Maggi Eiríks
Ýmsir
Hvanndalsbræður
Gus Gus
Q.T.S.A.
Björk
Lay Low
Ýmsir
White Stripes
Bon Jovi
Ýmsir
Klaufar
Amiina
Ólöf Arnaldsdóttir

100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir
Cortes 2007
Jógvan
Number 1 3CD
Life in Cartoon Motion
Langferðalög
Pottþétt 43
Skást of
Forever
Era Vulgaris
Volta
Please Don’t Hate Me
Óskalög Sjómanna (2CD)
Icky Thump
Lost Highway
Icelandic Folksongs & Other F.
Hamingjan er björt
Kurr
Við og við

Listinn gildir vikuna 28. júní - 5. júlí 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100 íslensks 80’s lög
Á toppnum trjónir nýjasta safnplatan í 100
seríunni. 100 íslensk 80´s lög sem enginn má láta
framhjá sér fara. Nostalgía af bestu gerð og ekki
skemmir að þarna er að ﬁnna lög sem aldrei hafa
komið út á geisladisk.

Ljótu hálfvitarnir
Spútknikk hljómsveitin er án efa Ljótu Hálfvitarnir
sem koma sterkir inn á sölulista Skífulistans. Gott
íslenskt grín í bland við góða tónsmíði…

Nældu þér í eintak

Geggjuð gæsun
hjá Emilíu í Nylon
Þ

essi dagur var akkúrat eins og
ég vildi hafa hann,“ segir Emilía Björg Óskarsdóttir, söngkona úr stúlknasveitinni Nylon, sem
var gæsuð af vinkonum sínum um
miðjan maí og það allsvakalega.
„Stelpurnar plötuðu mig í viðtal hjá
Ívari Guðmundssyni á Bylgjunni og
það er kjánalegasta viðtal sem ég hef
farið í,“ segir Emilía hlæjandi þegar
hún rifjar upp daginn eftirminnilega.
Emília fór í viðtalið ásamt stöllum
sínum úr Nylon en viðtalið fór ekki
fram eins og hún er vön.
„Ívar spurði mig rosalega persónulegra spurninga og stelpurnar voru
alltaf að koma með einhver „nasty
comment“. Ég skildi ekki hvað var í
gangi – af hverju þær voru að taka
mig svona fyrir – og svo var rauða „on
air“ ljósið alltaf logandi,“ segir Emilía.
„En eftir nokkra stund spurði Ívar mig
allt í einu hvernig mér litist á að gæsadagurinn byrjaði svona og þá komu
allar hinar stelpurnar inn.“
Eftir sprellið á Bylgjunni lá leið
Emilíu og vinkvenna hennar í Laugar.
Þar fóru þær í hópeflisleiki áður en
brúðurin verðandi var dregin niður í
matsal og látin setjast á stól sem hún
mátti ekki fara af, sama hvað tautaði
og raulaði. „Allt í einu stóð Friðrik
Ómar upp og söng til mín tvö lög. Það
var alveg geðveikt,“ segir Emilía sem
fékk nudd og annað dekur að söng
loknum.
„Svo enduðum við uppi í sumarbústað hjá vinkonu minni. Það var búið

EMILÍA Gengur að eiga unnusta sinn í Breiðholtskirkju á morgun.

NYLON Stelpurnar í Nylon hrekktu Emilíu
allsvakalega á gæsadaginn.

að skreyta allan bústaðinn og það var
tekið á móti okkur með mojito. Svo
fengum við okkur grillaðan humar og
skemmtum okkur konunglega fram
eftir nóttu.“ Það er óhætt að segja að
söngkonan sé vinamörg en á annan
tug vinkvenna tók þátt í að gæsa
hana.
Emilía gengur að eiga unnusta sinn,
Pálma Sigurðsson, við hátíðlega athöfn
í Breiðholtskirkju á næstunni. Það
verður séra Valgeir Ástráðsson, fósturpabbi Emilíu, sem gefur brúðhjónin
saman. Emilía vildi sjálf ekki tjá sig um
brúðkaupið en sagði þó: „Það er mikil
spenna og voða gaman.“

Þorvaldur Davíð með
sumarsmellinn í ár
g og Valdimar Kristjónsson, hljómÉ
borðsleikari Jeff Who?, vorum að
leika okkur og úr varð þessi sumarsmellur,“ segir Þorvaldur Davíð
Kristjánsson leikari sem var að láta frá
sér nýtt lag, Waiting there. Um splunkunýtt lag er að ræða sem aðeins kom inn
á tonlist.is í gær.
„Við erum að vinna í þessu og erum
að fara að henda því í spilun hjá útvarpsrásunum og leyfa fólki að hlusta. Er það
ekki alltaf tilgangurinn með sköpuninni, að leyfa fólki að heyra eða horfa á
það sem maður skapar?“ spyr Þorvaldur Davíð og bætir við að þeir félagar séu
mjög ánægðir með árangurinn.
Valdimar samdi lagið en Þorvaldur
Davíð samdi textann og syngur en það
var Þórður Gunnar Þorvaldsson sem
tók upp lagið og hjálpaði til við útsetningar. Þorvaldur Davíð getur ekki sagt
hvort von sé á meira efni frá þeim félögum en segir að það sé aldrei að vita.
„Við erum með nokkur lög í vinnslu
en tíminn verður að leiða í ljós hvort
eitthvað verður úr þeim. Mér fannst
ekkert mál að semja textann, hann
rann í gegn auðveldlega en þetta er
enginn Megasar-texti,“ segir hann
hlæjandi. Þorvaldur flokkar lagið
sem popplag en að finna megi skírskotanir í smá djass, funk og soul.
„Sjálfur er ég alæta á tónlist en ég
hef fyrst og fremst alltaf litið á
mig sem leikara frekar en
söngvara en ef maður
dettur í rétta gírinn er
skemmtilegt
að
syngja líka, sér í lagi
ÞORVALDUR DAVÍÐ
KRISTJÁNSSON

Þorvaldur hefur gefið
út lagið Waiting there
en hann hefur tekið
sér pásu frá leiklistinni
til að hreinsa hugann
áður en hann sest á
skólabekk í hinum virta
Julliard-skóla.

ef það er eitthvað sem kemur beint frá
manni sjálfum,“ segir Þorvaldur sem
heldur út til New York í lok ágúst til að
setjast á skólabekk í hinum virta Julliard-skóla.
Þorvaldur hefur tekið sér pásu frá
leiklistinni þar til hann byrjar í skólanum og segir nauðsynlegt að hreinsa
þannig hugann.
„Ég held það sé mjög hollt að taka
pásu en ég er að vinna að öðrum verkefnum í staðinn enda verður maður
ekki milljónamæringur af leiklistinni og
verður að hala inn peninga á fleiri stöðum. Ég er voðalega rólegur yfir skólanum og er að klára pappírsvinnuna sem
honum tengist, safna mér pening og
gera mig ferðbúinn,“ segir hann en um
fjögurra ára nám er að ræða.
Hvað tekur við að námi loknu eða
hvort hann komi yfirhöfuð heim aftur
segist Þorvaldur lítið spá í á
þessum tímapunkti.
„Ég ætla nú bara
að einbeita mér að
því
að
klára
námið. Ég held að
það sé ágætis
fyrsta skref í þessu
öllu saman,“ segir
leikarinn og tónlistarmaðurinn Þorvaldur Davíð að
lokum.
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GULLSKÓR „Peysuna

fékk ég í unglingabúð en ég er hrifin
af gulli og féll fyrir
peysunni. Kærastinn
minn gaf mér svo
gullskóna en mig
hafði lengi langað í
gullstrigaskó.“

EVA DÖGG SIGURGEIRSDÓTTIR Á VON Á SÍNU ÞRIÐJA BARNI. HÚN SEGIR MIKINN MUN Á MEÐGÖNGUFATNAÐI Í DAG OG ÞEGAR HÚN VAR ÓFRÍSK FYRIR 14 ÁRUM. EVA DÖGG HLEYPTI SIRKUS Í FATASKÁPINN.

Ófrískar konur eru líka smart
F

oreldrar mínir hafa alltaf verið
miklir hippar en sjálf var ég
farin að máta pinnahæla mjög
ung,“ segir Eva Dögg Sigurgeirsdóttir
markaðsstjóri sem veitt hefur konum
ráðgjöf um tísku í áraraðir. Þrátt fyrir
að hafa verið farin að skoða búðargluggana á Laugaveginum sem lítil
stelpa segir Eva Dögg að hún aðhyllist
ekki ákveðinn stíl heldur fari klæðnaður hennar eftir því í hvernig skapi hún
vakni. „Ég á eina 8 ára sem er alveg eins
og ég var. Það þýðir hins vegar ekkert
að kvarta því mamma þurfti að díla við
það sama með mig,“ segir Eva brosandi. „Ég get ekki sagt að stíllinn minn
sé svona eða hinsegin því ég breyti
reglulega um stíl. Ég dett í gallabuxur
og strigaskó um tíma en fer svo í pinnahælana og er voðalega fín inn á milli,
það fer eftir skapi, veðri og vindum og
hvað ég er að gera hverju sinni. Ég
hugsa sjaldnast fram í tímann heldur
læt skapið ákvarða fötin á morgnana.“
Eva Dögg segir leiðinlegt við tískuna

þegar fólk leitist eftir að klæða sig eins.
Hins vegar þar sem úrvalið og flóran sé
meiri sé fólk óhræddara við að prófa
sig áfram og móta sinn eigin stíl. „Ég
hef mjög gaman af íslenskri hönnun og
„second hand“ fötum og finnst það
kærkomin nýjung í flóruna. Tískubólur eru ekki alltaf skemmtilegar enda
klæða þær ekki alla og mér finnst fólk
fyrst og fremst þurfa að hugsa um
hvort fötin klæði það frekar en hvort
þau séu í tísku. Ekki bara kaupa af því
að það eru allir aðrir að kaupa eða af
því að búðarkonan segir að þetta eða
hitt sé flott. Svo finnst mér líka að það
ætti að vera bannað að konur kaupi of
lítil föt sem þær ætla að grenna sig í því
þröng föt gera okkur bara feitari,“ segir
Eva Dögg sem er ófrísk að sínu þriðja
barni. Hún segir lítið mál að halda
áfram að klæða sig fallega þótt hún sé
ófrísk því tímarnir séu heldur betur
breyttir frá því þegar hún gekk með sitt
fyrsta barn fyrir um 14 árum. „Þá bjó
ég í Bandaríkjunum og eini meðgönguALGJÖR PÆJA

„Ég klippi oft
neðan af
gallabuxunum
mínum enda vil
ég hafa þær
gamlar og
þægilegar.“

GLAMÚR „Rauða kjólinn fékk ég í Zöru.
Ætli stíllinn minn sé ekki pínu glamúr?
Allavega hef ég voðalega gaman af
öllum „díteilum“. Svo er ég í svörtum
leggings við með smellum en þessi
leggings tíska er voðalega þægileg
þegar maður er ófrískur.”

ELSKAR GALLAEFNI „Ég elska þennan
kjól en hef fengið gagnrýni hjá þeim
sem eru á móti vopnum,” segir Eva
Dögg hlæjandi. „Gallajakkinn er í
sérstöku uppáhaldi en mér finnst
nauðsynlegt að eiga nokkra gallajakka
fyrir sumarið.“

fatnaðurinn voru svokallaðir rjómakökukjólar. Hér á Íslandi var hins vegar
ekkert að fá. Í dag er gaman að vera
ófrísk því landslagið er allt annað og
mikið úrval verslana hér á landi sem
bjóða upp á smart óléttuföt,“ segir Eva
Dögg sem er á leið í sumarfrí til Barcelona. Hún hefur tekið sér frí frá tískuráðleggingum um tíma en segir aldrei
að vita hvað hún geri eftir barneignarleyfið. „Ég mun halda áfram í mínu
starfi og mun örugglega gera eitthvað
fleira spennandi enda hef ég góða
reynslu og hef mjög gaman af því að
starfa með fólki. Það er aldrei að vita
hvað maður gerir í þessum tískubransa í framtíðinni.“
indiana@frettabladid.is

FLOTT „Ég kemst
enn þá í gallabuxurnar mínar og get
því aðeins skvísast
enn þá. Kápuna gaf
vinkona mín mér og
mér þykir rosalega
vænt um hana. Ég
held að ég hafi
verið egypsk
prinsessa í fyrra lífi
því ég elska svona
munstruð og
útsaumuð efni.“
MYND/VILLI
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VONAST EFTIR VIÐURKENNINGU
HELGA DÝRFINNA MAGNÚSDÓTTIR er á leið í Miss Tourism
fegurðarsamkeppnina sem fram fer í Kína næsta mánuðinn.

H

elga Dýrfinna fór af landi brott í
gær en hún lendir í Shanghai á
morgun, þar sem fyrsti hluti
keppninnar fer fram. Um 110 stúlkur
taka þátt í keppninni víðs vegar að úr
heiminum. „Ég er orðin rosalega spennt
fyrir keppninni og öllu því sem henni
fylgir,“ segir Helga Dýrfinna í spjalli við
Sirkus. „Þetta er náttúrlega rosalega stór
keppni en hún leggst vel í mig og þetta
er mikið tækifæri til að komast út. Þetta
er bara þetta eina skipti og ég ætla að
reyna að njóta þess og vera bara ég sjálf
– það virkar yfirleitt best.“

Stífar æfingar
Það er ekki auðvelt að taka þátt í
svona fegurðarsamkeppni. Helga
Dýrfinna hefur stundað stífar æfingar
síðustu mánuði til að líta sem best út
þegar keppnin sjálf hefst. „Ég hef tekið
mataræðið í gegn og svo reyni ég að fá
húðina sem fallegasta. Ég lyfti tvisvar í
viku til að fá vöðvana fallega og fer
einu sinni í viku í smá brennslu en ég
þarf samt ekki að grenna mig,“ segir
Helga Dýrfinna.
Helga Dýrfinna fór í smá kínversku
kennslu áður en hún flaug út. „Það er
kínversk kona að vinna með mér og
hún hefur verið að kenna mér svolítið,“
segir fegurðardrottningin sem starfar
sem sjúkraliði á Landspítalanum í
Kópavogi.
Fimm titlar í boði
Fegurðarsamkeppnin samanstendur í raun af fimm titlum. Ungfrú bik-

Helga Dýrfinna hefur einnig látið
sauma á sig diskókjól fyrir diskókeppnina. „Ég veit samt ekki alveg
hvað á að gera í þeirri keppni. Kannski
á ég að dansa svo ég ætla að taka lag
með mér sem ég get dansað við,“ segir
hún hlæjandi. „Ég ætla bara að reyna
að vera áberandi, það virkar vel. Ég er
algjör glimmer og glamúr gella og get
verið áberandi ef ég vil,“ segir Helga
Dýrfinna kokhraust.

Heiður að vinna
hæfileikakeppnina
„Ég veit ekki alveg hvaða titil mig
langar í, ætli mig langi ekki bara í þá
alla,“ segir hún hlæjandi. „En mig langar ekkert endilega í diskódrottningardótið. Það væri mikill heiður að vinna
hæfileikakeppnina fyrir sönginn og
það er ábyggilega gaman að vinna bikiníkeppnina – fá viðurkenningu fyrir
það að vera flott vaxin.“
Helga Dýrfinna mun ekki prýðast
hefðbundnum íslenskum skautbúningi í þjóðbúningakeppninni. „Þetta
er kyrtill, blái búningurinn, sem er
rosalega flottur. Búningurinn kemur
mjög vel út og saumakonan sagði að
ég væri með grannt mitti alveg eins og
þær í gamla daga.“
Á leið í heilbrigðisverkfræði
Helga Dýrfinna verður ekki alveg
ein þennan mánuð sem keppnin
stendur. Kærastinn hennar mun þó
heimsækja hana sem og fjölskylda
hennar. En á hún ekki eftir að sakna

ÉG VEIT EKKI ALVEG HVAÐA TITIL MIG LANGAR Í, ÆTLI MIG LANGI EKKI BARA Í ÞÁ ALLA
iní, Ungfrú diskó, besti þjóðbúningurinn, hæfileikaríkasti keppandinn og
svo aðaltitillinn Miss Tourism.
Í hæfileikakeppninni ætlar Helga
Dýrfinna að syngja lagið Somewhere
over the Rainbow. Hún er þegar búin
að taka undirspilið upp hjá Þorvaldi
Bjarna. „Það gekk alveg rosalega vel.
Ég syng lagið úti en verð að taka disk
með mér út til að leyfa aðstandendum
keppninnar að heyra,“ segir Helga sem
spilaði á orgel þegar hún var yngri.
„Ég get nú bara aðeins glamrað á það
núna. En ég hef sungið síðan ég var
sex ára og var meðal annars í Kársneskórnum hjá Tótu.“

kærastans? „Jú, alveg pottþétt en ég
vona bara að það verði svo mikið að
gera að tíminn verði fljótur að
líða.“
Helga Dýrfinna er þegar byrjuð
að plana framtíðina. Hún er búin
að skrá sig í heilsuverkfræði í
Háskólanum í Reykjavík. „Það
hentar mér vel að vera í skóla. Mér
finnst líka alltaf gaman að módelast og væri til í að halda því áfram.
Svo ætla ég að halda áfram með
sönginn og ætla í skólann hjá Þorvaldi Bjarna í haust,“ segir þessi
glæsilegi fulltrúi Íslands í Miss
Tourism-keppninni.

SIRKUSMYNDIR/ANTON BRINK

FYRIR FALLEGAN VÖXT

Máttur kvenna
Háskólinn á Bifröst býður upp á 11 vikna rekstrarnám fyrir konur sem hafa áhuga á að bæta
þekkingu sína í atvinnurekstri
Undanfarin ár hefur Háskólinn á Bifröst, í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, boðið upp á rekstrarnám fyrir konur sem
hafa áhuga á að bæta rekstrarþekkingu sína. Stefnt er að því að halda Mátt kvenna I í fimmta sinn vorið 2008. Auk þess verður nú í haust
boðið upp á Mátt kvenna II, framhaldsnámskeið fyrir konur sem hafa lokið Mætti kvenna I. Námið fer fram í fjarnámi en það hefst og lýkur
með sameiginlegri vinnuhelgi á Bifröst.

Máttur kvenna I

Máttur kvenna II

• Bókhald I
• Upplýsingatækni
• Markaðs- og sölumál
• Fjármál
• Áætlanagerð

• Bókhald II
• Enska
• Skattar
• Rekstrarhagfræði
• Samningatækni
• Starfsmannastjórnun

Markmið námsins
Markmið námsins er að gera konur í atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki sín, auka arðsemi fyrirtækjanna og efla störf á landsbyggðinni. Auk þess aðundirbúa nemendur fyrir
almennan rekstur smærri fyrirtækja, er lögð áhersla á að viðhalda og efla tengslanet kvenna.

Dagsetningar
Máttur kvenna I: 18. janúar - 5. apríl 2008
Máttur kvenna II: 31. ágúst 2007 - 24. nóvember 2007

Verð
Máttur kvenna I: 60.000 kr.
Máttur kvenna II: 85.000 kr.
Innifalið í verðinu er kennsla í fjarnámi, 2 vinnuhelgar með kennurum, gisting og matur á vinnuhelgum.

Skráning og nánari upplýsingar hjá verkefnastjóra símenntunar Huldu Ingibjörgu Rafnarsdóttur,
í síma 433 3000 eða hulda@bifrost.is

Sjá einnig frekari upplýsingar á heimasíðu skólans:

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár
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HITABYLGJAN SEM HEFUR GENGIÐ YFIR LANDIÐ HEFUR FARIÐ VEL Í ÍSLENSKA KROPPA SEM SPÓKA SIG U

...allt með kossi vekur
Þ

að er óhætt að segja að Íslendingar hafi tekið hitabylgjunni sem nú ríður yfir landið fagnandi. Á hverju götuhorni
má sjá fáklædda Frónverja sleikja sólskinið og láta fara vel
um sig í hitanum. Austurvöllur og kaffihúsin hafa verið þéttsetin
sem og ísbúðirnar sem hafa sennilega selt meiri ís á síðustu vikum
en allt síðasta ár. Sundlaugarnar eru þó þeir staðir sem trekkja
mest að enda fátt betra en að spranga um á sundfötunum einum
fata og dýfa tánni í svalt vatnið eða jafnvel taka nokkra stutta
sundspretti. Best af öllu er þó að flatmaga á bakkanum og næla
sér í smá brúnku.

LITLA HAFMEYJAN Þessi stúlka tók við hlutverki litlu hafmeyjunnar á
sundlaugarbakkanum í Laugardalslauginni.

UNGIR SEM ALDNIR Fólk á öllum aldri sækir sundlaugarnar heim á

Í SÓL OG SUMARYL Það er gott að láta fara vel um sig í
buslupollinum í Laugardalslauginni.

sólardögum.

Á TALI Það er alltaf stutt í gemsann, jafnvel hjá þeim sem sækja
sundlaugarnar.

Á FLOTI Þessi ungi drengur skemmti sér konunglega á rauðu
gúmmíslöngunni.

Á KAFI Í LESTRI Glanstímaritin eru vinsæl afþreying á sundlaugar-

bakkanum.

UM Í SÓLINNI

LESIÐ Í SÓLINNI Glanstímaritin koma að
góðum notum í sólbaðinu.
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NÝ KYNSLÓÐ, SÖMU NÖFN
Þ

að virðist færast sífellt í vöxt að
fræga fólkið á Íslandi skíri börnin annaðhvort í höfuðið á því
sjálfu eða skeyti saman nöfnum föður
og móður. Nýfædd dóttir Stuðmannsins Jakobs Frímanns Magnússonar og
Birnu Rúnar Gísladóttur er gott dæmi
um þetta. Sú stutta var skírð Jarún og

þarf svo sem engan hámenntaðan
mann til að sjá hvaðan það er komið.
Listamannahjónin Daníel Ágúst Haraldsson og Gabríela Friðriksdóttir
skírðu dóttur sína Daníelu fyrir átján
árum og hófu þannig þessa tísku sem
lifir afskaplega góðu lífi í dag.

HELMINGASKIPTI

Leikarahjónin Selma
Björnsdóttir og Rúnar
Freyr Gíslason skiptu
nöfnum dóttur sinnar
sem fæddist á
síðasta ári jafnt á
milli sín. Selma Rún
heitir stúlkan.

Í HÖFUÐIÐ Á MÖMMU Fjölmiðlahjónin Ellý Ármanns-

dóttir og Freyr Einarsson eignuðust litla stúlku í
lok maí. Hún hefur ekki verið skírð en fékk
nafnið Ellý í höfuðið á móður sinni.

SAMSETT Jakob
Frímann Magnússon og Birna Rún
Gísladóttir skírðu
nýfædda dóttur
sína Jarúnu eftir
báðum foreldrum.
Sérstakt nafn en
mannanafnanefnd
samþykkti það með
bros á vör.

FRUMHERJAR Listamannahjónin Gabríela Friðriksdóttir og Daníel Ágúst

Haraldsson ruddu brautina þegar þau skírðu dóttur sína Daníelu árið 1989.

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

/PIÈ FÎSTUDAGA  
OG LAUGARDAGA  
 FRÅ BÅLAST¾ÈI Å KJALLARA HÒSSINS
.ÕTT /0)¨  &)--45$®'5- 4), +,

.ÕJAR
SUMARVÎRUR

Jakkaföt frá 9.900
Gallabuxur frá 4.900
Quart-buxur frá 1.690
Stutterma eða
langermaskyrtur frá 1.590
Stuttermabolir kr. 690
PI PAR
•

SÍA

Þrjú verð í búðinni
2.990 - 3.990 - 4.990

Opið fös 10 - 19 og lau 10 - 16
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BALLIÐ ER FYRIR ALLA
aður hristir ekki hátíð eins og
Gay pride fram úr erminni og
þetta styrktarball er einn liður í
því að koma hátíðinni heim og saman
enda starfa allir sem að henni koma í
sjálfboðavinnu,” segir Páll Óskar Hjálmtýsson sem mun halda uppi fjörinu á
NASA laugardaginn 07.07.07 á árlegu
styrktarballi hátíðarinnar. Páll Óskar
tekur undir að með styrktarballinu sé
um nokkurs konar forskot á sæluna að
ræða en sjálf Gay-pride-hátíðin fer fram
eins og venjulega annan laugardag í
ágúst. „Gay-pride byrjaði sem kröfuganga en nú þegar helstu mannréttindi
eru komin í gegn hér á landi breytist
hátíðin í þakkargjörð og því frábær leið

M

N Uppáhalds
staðurinn minn
„Seyðisfjörður er
einstaklega fallega
staðsettur og það er
vinaleg og mannleg
stemning í bænum. Mikið
er lagt upp úr
varðveitingu og uppgerð gamalla húsa
sem mér finnst vera
virðingavert og um
leið búa til ákveðna
stemningu og hjarta í
bæinn. Góð kaffihús og
frábært menningarlíf.
Ég mæli eindregið
með gistingu í
mongólska tjaldinu
en það er upplifun út
af fyrir sig.“

til að halda partí en Ísland er náttúrlega
lúxusstaður fyrir homma og lesbíur til
að búa á,“ segir Páll Óskar sem verður
plötusnúðurinn á ballinu annað kvöld.
„Auðvitað mun maður einnig grípa í
míkrafóninn og troða upp þegar leikar
standa sem hæst en ég ætla að spila sem
mest af þeim lögum sem hafa höfðað til
homma og lesbía í gegnum tíðina,“ segir
hann en bætir við að ballið sé að sjálfsögðu fyrir alla þótt fókusinn sé á
homma, lesbíur, tvíkynhneigða og trans
gender fólk. Ballið er á morgun laugardag, en hægt er að kaupa miða í forsölu
í dag á NASA. Miðaverð er 1000 krónur
sem rennur óskipt til Gay-pride.

PÁLL ÓSKAR
HJÁLMTÝSSON

„Auðvitað mun
maður einnig
grípa í míkrafóninn og troða upp
þegar leikar
standa sem hæst
en ég ætla að
spila sem mest
af þeim lögum
sem hafa höfðað
til homma og
lesbía í gegnum
tíðina.“

indiana@frettabladid.is

Dýrleif Örlygsdóttir

Þórunn Högnadóttir sjónvarpskona

FÖGNUÐUR Gestir Eyþórs og Dagmarar Unu fögnuðu þeim ákaft þegar þau komu út úr kirkjunni.

Eyþór söng til Dagmarar Unu
B

rúðkaupið var alveg ljómandi
vel heppnað og það voru allir
himinlifandi. Þetta gekk framar vonum,“ segir Dagmar Una Ólafsdóttir sem gekk að eiga athafnamanninn Eyþór Arnalds á laugardaginn var.
Athöfnin fór fram í Selfosskirkju og
það var séra Gunnar Björnsson sem
gaf þau saman. Veislan fór hins vegar
fram í Listasafni Reykjavíkur og þar

„Uppáhaldsstaðurinn minn er sundlaugin
í Laugaskarði í Hveragerði. Þetta er
besta sundlaug í heimi. Það er ótrúlega
fallegt og friðsælt í henni og gott að
vera.“
Rakel Magnúsdóttir söngkona

„Minn uppáhaldsstaður á landinu eru
heimahagarnir. Ég er alin upp í Merki á
Jökuldal og það er hvergi fallegra á
landinu, að mínu mati. Mér þykir
sérstaklega vænt um einn blett en það
er lítil laut sem er í stóru gili sem heitir
Tregagil. Í þessari laut er yndislegt að
sóla sig á góðviðrisdögum og stinga sér
til sunds í ískaldri Tregagilsánni sem
rennur þarna hjá.“
Dagmar Ýr Stefánsdóttir, fréttakona N4

MYND/KATRÍN JÓNSDÓTTIR

var engu til sparað. Stórleikarinn
Benedikt Erlingsson var veislustjóri
en meðal þeirra tónlistarmanna sem
komu fram má nefna Stefán Hilmarsson úr Sálinni hans Jóns míns sem og
hljómsveitina Todmobile með brúðgumann sjálfan í broddi fylkingar.
Todmobile lék meðal annars Brúðkaupslagið sem sveitin gerði frægt á
árum áður.

„Það var alveg yndislegt að heyra
lagið enda er það alveg ótrúlega fallegt. Ég var náttúrlega búin að heyra
það áður en það var sérstaklega
gaman að heyra það á sjálfan brúðkaupsdaginn,“ segir Dagmar Una.
Dagmar Una þótti skarta sínu fegursta á brúðkaupsdeginum, klædd
gylltum brúðarkjól prýddum Swarovsky-steinum,
sem
hönnuðurnir

Munthe og Simonsen gáfu henni í tilefni dagsins. Og Dagmar var að
vonum ánægð með vel heppnaðan
dag.
„Við stungum af aðeins fyrr en þetta
fór allt vel fram. Ætli fólk hafi ekki
skemmt sér fram undir miðnætti,“
segir Dagmar Una en það kom í hlut
kántrísveitarinnar Klaufa að halda
uppi fjörinu fram eftir kvöldi.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
LOGI BERGMANN EIÐSSON HEFUR VERIÐ ÓSIGRANDI SÍÐUSTU VIKURNAR. HANN
SIGRAÐI SÓLEYJU ELÍASDÓTTUR LEIKKONU SEM SKORAÐI Á HALLDÓRU GEIRHARÐSDÓTTUR SEM ER ERLENDIS OG ÞVÍ TÓK ÓLAFÍA HRÖNN JÓNSDÓTTIR ÁSKORUNINNI.
1. Hvað heitir dóttir dönsku krónprinshjónanna?
2. Hvaða dag verður Gay pridehátíðin haldin?
3. Hvað heitir kynnirinn í So you
think you can dance?
4. Hvað búa margir í Frakklandi?
5. Með hvaða 1. deildar liði í
knattspyrnu spilar Hjalti Már
Hauksson?
6. Hver var rekinn úr Gray’s Anatomy?
7. Hver gaf frá sér danslagið Allt
fyrir ástina á dögunum?
8. Hver skrifaði bókina Nafnlausir
vegir?
9. Hver leikur Harry Potter?
10. Hvaða aðþrengda eiginkona
mun ganga í það heilaga 070707?

Svör: 1. Ísabella (Henríetta Ingiríður Margrét).
2. Annan laugardag í ágúst eða 11. ágúst. 3.
Cat Deeley. 4. Rúmar 60 milljónir. 5. KA. 6.
Isaiah Washington eða Dr. Burke. 7. Páll
Óskar. 8. Einar Már Guðmundsson. 9. Daniel
Radcliffe. 10. Eva Longoria.

„Uppáhaldsstaðurinn minn er sveitin mín
rétt hjá Kirkjubæjarklaustri. Þetta er
sveitasetur sem er í ættinni og við erum
þarna eins mikið og við getum. Ég er
meira að segja á leiðinni þangað núna.“

N Logi Bergmann 6 RÉTT SVÖR N Ólafía Hrönn 7 RÉTT SVÖR
1. Ísabella.
2. 11. ágúst.
3. Hef ekki hugmynd.
4. 20 milljónir.
5. Fjarðabyggð.

6. Isaiah Washington.
7. Páll Óskar.
8. Sjón.
9. Daniel Radcliffe.
10. Eva Longoria.

1. Ísabella.
2. Annan laugardag í ágúst.
3. Susan.
4. 30 milljónir.
5. KA.

Ólafía Hrönn stöðvar hér með sigurgöngu Loga Bergmanns.
Logi Bergmann skorar á Helga Seljan í Kastljósinu. Fylgist með í næstu viku.

6. Dr. Burke.
7. Páll Óskar.
8. Einar Már Guðmundsson.
9. Daniel Radcliffe.
10. Þessi dökkhærða.

