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Lífið brosir við Þórunni Lárusdóttur leikkonu og 
eiginmanni hennar, Snorra Petersen viðskiptafræð-
ingi. Í fyrra eignuðust þau sitt fyrsta barn, soninn 

Kolbein Lárus, og í sumar gengu þau í hjónaband. Á dögun-
um fjárfestu þau í einbýlishúsi við Faxaskjól. Húsið er 
sérlega glæsilegt, um 230 fermetrar og á þremur hæðum. 
Húsið stendur við sjóinn og eru Þórunn og Snorri með 
fallegt útsýni út á hafið og geta jafnvel fylgst með lífinu á 
Bessastöðum þegar skyggni er gott. Það mun því ekki væsa 
um litlu fjölskylduna. Húsið stendur á besta stað en stutt er 
út á Gróttu, í Vesturbæjarlaugina og Melabúðina. Þórunn 
segist vera mjög hrifin af Vesturbænum.

„Við vorum búin að leita lengi að húsi og vorum glöð 
þegar við fundum þetta. Það er mjög gott að búa í 
Vesturbænum,“ segir Þórunn en þau hjónin bjuggu áður 
við Sörlaskjól. 

Það er nóg að gera hjá Þórunni. Um þessar 
mundir er hún að æfa barnaleikritið Skilaboða-
skjóðuna sem er í leikstjórn Gunnars Helgasonar. 
Leikritið verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu um 
mánaðamótin október/nóvember. Í Skilaboða-
skjóðunni fer Þórunn með hlutverk vondu 
stjúpunnar. 

„Ég hef leikið nornir áður, það er 
svo skemmtilegt að leika vondu 
kerlinguna. Þá hefur maður úr 
svo miklu að moða enda er 
þetta svo langt frá manni,“ 
segir hún og hlær. „Inn-
blásturinn fyrir hlutverkið 
kemur til mín á hverjum 
degi.“martamaria@frettabladid.is

ÞÓRUNN LÁRUSDÓTTIR LEIKKONA KEYPTI EINBÝLISHÚS Á 75 MILLJÓNIR

FANN 
DRAUMAHÚSIÐ

ALSÆL Þórunn Lárusdóttir er himinlifandi 
með nýja húsið.

Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjórn Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

Maggi á sendibílnum
Tónlistarmaðurinn Magnús Guðmundsson 
sem áður var meðlimur í fjöllistahópnum 
Gus Gus hefur söðlað um og hafið störf 
sem sendibílstjóri. Maggi Legó, eða 
Herb Legowitz eins og hann er stundum 
kallaður, sagði skilið við Gus Gus fyrir þó 
nokkru síðan og hefur lítið látið fyrir sér 
fara síðan þá. Magnús þykir nokkuð 
liðtækur í flutningunum og tekur sig vel 
út undir stýri á sendiferðabílnum.

Alltaf í ræktinni
Habitatparið Jón Arnar og Ingibjörg hafa 
sjaldan litið betur út. Margir spyrja sig 
hver galdurinn sé en þeir sem hafa verið 
á ferð í World Class í Laugum að morgni 
til vita svarið. Þau eru nefnilega komin í 
einkaþjálfun hjá sjálfum Arnari Grant. 
Hann lætur þau þræla fyrir hverja
krónu og hvetur þau 
áfram meðan 
þau lyfta 
lóðum og 
hlaupa á 
brett-
inu.

Róbert 
Wessman, 
forstjóri
Actavis,
hefur staðið í 
ströngu við 
að byggja 
við
einbýlishús
sitt í 
Láglandi 10 í 
Fossvogin-
um. Nú er 
viðbyggingin
tilbúin og búið er að einangra húsið með 
steinull. Eins og húsið lítur út í dag er 
eins og listamaðurinn Christo hafi komist 
í það en húsið líkist meira risastórum 
pappakassa en húsi. 

Hús eða pappakassi?

L óa Pind Aldísardóttir frétta-
kona hefur geyst fram á ritvöll-
inn og kemur hennar fyrsta 

skáldsaga út fyrir jólin. Bókin heitir 
Sautjándinn og fjallar um fjórar 
konur. 

„Þetta er hvorki glæpasaga ná ást-
arsaga, þetta er saga um vináttu, 
pólitík og margbreytileika manneskj-
unnar,“ segir Lóa. 

Er aðalpersónan fréttamaður?
„Nei, það er enginn fréttamaður í 

persónugalleríinu. Ég er búin að 
starfa við fjölmiðla í tólf ár og sú 
reynsla nýtist auðvitað. Aðalpersónan 
í bókinni er fertugur lögfræðingur og 
fjögurra barna móðir en í bókinni 
koma vinkonur hennar þrjár líka við 
sögu, almannatengillinn, auð-
kýfingurinn og skrifstofudaman.“

Er einhver „Sex and the city“-
fílingur í bókinni?

„Nei, vottar ekki fyrir honum. Mig 
langaði að skrifa bók um það hvernig 
Ísland gæti orðið ef …“

Lóa er búin að sitja við skriftir í 
fjögur ár. Hún segist hafa byrjað á 
einni hugmynd sem hafi svo rang-
hvolfast. 

„Ég byrjaði ekki á neinu plotti held-
ur spratt bókin fram af tilfinningum 
og óljósum hugmyndum,“ segir hún. 

Eiginmaður Lóu, ljóðskáldið Sigfús 
Bjartmarsson, hefur gefið út hjá bóka-
útgáfunni Bjarti en bók Lóu kemur út 
hjá Sölku. 

„Ég vildi ekki fara til sama forlags 
og maðurinn minn er hjá, vildi gera 
þetta á mínum eigin forsendum. Ég 
lagði ekki í þennan risa sem Eddan 
var. Ég er mjög ánægð að það skuli 
vera til forlag sem er í eigu kvenna og 
því valdi ég Sölkuna.“

martamaria@frettabladid.is

FRÉTTAKONAN LÓA PIND ALDÍSARDÓTTIR ÞEYTIST FRAM Á RITVÖLLINN

LÓA PIND ALDÍSARDÓTTIR

THE CITY“ FÍLINGUR
ENGINN ,,SEX AND

Þ að er fullt af húðflúruðum 
rokkurum í póstinum,“ segir 

Bjarni Sigurðarson, gítarleikari í 
rokkhljómsveitinni Mínus, sem 
hefur það aukastarf að bera út 
póstinn í Norðurmýrinni. „Ég er 
búinn að vera í þessu aukalega 
síðustu tvö ár en fæ frí ef ég þarf 
að fara í tónleikaferðalög og 
svona. Það er gott að hafa 
eitthvað öruggt í bakhöndinni og 
svo spillir það ekki fyrir að ég get 
hlustað á tónlist í friði frá öllu 
sem er ákveðinn kostur fyrir 
tónlistarmann.“

Bjarni bréfberi segist á þessum 
tveimur árum vera að vissu leyti 
orðinn háður starfinu. „Ég er 
orðinn háður göngutúrnum sem 
fylgir starfinu. Hann er eins og 
hvert annað fíkniefni,“ segir Bjarni 
bréfberi sem seinn er ekki á fætur. 
Stekkur fram úr rúminu klukkan 
sjö og drífur verkið af. „Ég er nú 
oftast búinn að þessu um hádegi,“ 
segir Bjarni sem býst við að hætta 
í bréfberastarfinu þegar æfingar á 
söngleiknum Jesus Christ 
Superstar hefjast en þar sér 
Bjarni um tónlistina ásamt félaga 
sínum, Bjössa úr Mínus. 

Rokkari í 
póstburði

BJARNI BRÉFBERI Vinnur við að bera 
út póst á milli þess sem hann leikur 
á gítarinn með rokksveitinni Mínus.

MYND/GVA
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Þ óra Sigurðardóttir, eða Birta, sem oftast er kennd við 
Stundina okkar, hefur sett glæsiraðhús sitt á Framnes-

veginum á sölu. Húsið vakti mikla athygli þegar það birtist 
í tímaritinu Veggfóðri síðasta sumar. Þá var Þóra búin að 
standa í ströngu við að innrétta húsið upp á nýtt á sérlega 
smekklegan hátt. 

,,Þetta er náttúrlega bara snilldarhús með byggingarrétti 
og öllu. Þar sem ég er eiginlega alltaf erlendis var ekkert 
annað í stöðunni en að selja enda er þetta allt of fínt hús til 

að leigja út,“ segir Þóra og hlær. 
Hún segist þó kveðja húsið með trega 
enda tengjast því margar góðar minn-

ingar. Til að mynda hafi eiginmaður 
hennar, undrakokkurinn Völli Snær, 
séð sér leik á borði þegar fram-

kvæmdir voru að hefjast og sent 
henni iðnaðarmenn í röðum til að 
heilla hana upp úr skónum. En á 
þeim tímapunkti var hann sjálf-

ur vant við látinn við veit-
ingarekstur á Bahama-

eyjum. 

FYRSTU RAÐHÚSIN Á ÍSLANDI Húsið er teiknað af Guðjóni 
Samúelssyni sem teiknaði einnig Háskóla Íslands, Þjóðleikhúsið 
og Landspítalann svo eitthvað sé nefnt. 

KVEÐUR HÚSIÐ MEÐ 
TREGA Þóra á eftir að 
sakna hússins enda 
geymir það margar 
góðar minningar. 

Þ etta eru þýskar sakamálamynd-
ir sem gerðar eru eftir sænsk-
um sögum,“ segir leikkonan 

Sólveig Arnarsdóttir, sem er í stuttu fríi 
á Íslandi áður en hún heldur aftur út til 
að klára tökur. Myndirnar sem Sólveig 
leikur í eru hluti af þekktum og virtum 
dagskrárlið sem sýndur er á laugar-
dagskvöldum í Þýskalandi auk þess 
sem flest Norðurlöndin hafa tryggt sér 
sýningarréttinn. Meðleikarar Sólveigar 
eru ekki af verri endanum en margir af 
vinsælustu leikurum Norðurlandanna 
og Þýskalands léku með henni. Á 
meðal þekktra leikara eru hinn danski 
Nikolaj Lie Kaas sem meðal annars lék 
í kvikmynd Lars Von Trier, Idioterne 
og mynd Susanne Bier, Elsker dig for 
evigt, en Nikolaj er eini leikarinn sem 
unnið hefur þrjú Bodil-verðlaun fyrir 
þrítugt. Samlanda hans, Paprika Steen, 
sem þekkist meðal annars úr Idioterne 
og Festen, leikur einnig með Sólveigu 
ásamt hinum norska Bjorn Floberg 
sem lék í íslensku myndinni Ungfrúin 
góða og húsið auk sænska ungstirnis-
ins Fridu Hallgren sem að sögn Sól-
veigar hefur unnið til allra verðlauna 
sem hægt er að vinna. Karakter Sól-
veigar er aðstoðaryfirlögreglukona og 
er annað aðalhlutverkanna. „Þessar 
myndir eru ekkert ósvipaðar bresku 
þáttunum sem sýndir hafa verið hér á 
landi en í myndunum fylgjumst við 
með sama lögregluhópnum leysa 
glæpi,“ segir Sólveig og bætir við að 
stjörnurnar hafi komið vel fram. „Þetta 
eru allt frábærir leikarar sem hafa góða 
reynslu af þessum miðli og haga sér 

eftir því svo það voru engir stjörnu-
stælar í gangi. „Ég velti því nú lítið fyrir 
mér hversu frægt þetta fólk er en upp-
götvaði stundum að fólkið á næstu 
borðum glápti á þau þegar við vorum 
úti að borða,“ segir Sólveig og viður-

kennir að þátttaka hennar í myndun-
um eigi eftir að auka velgengni hennar 
í Þýskalandi en þar hefur hún starfað 
síðustu átta árin meðfram vinnu hér 
heima. „Þetta er mjög gott fyrir frama 
minn í Þýskalandi en í nóvember mun 
ég leika í leikhúsi í Berlín í verki eftir 
sænska leikskáldið Lars Norén sem 
sýnt verður meðal annars á norrænni 
leikhúshátíð þar í landi.“

indiana@frettabladid.is

LEIKKONAN SÓLVEIG ARNARSDÓTTIR ER NÝKOMIN HEIM ÚR 
TÖKUM FRÁ ÞÝSKALANDI ÞAR SEM HÚN VAR AÐ LEIKA Í VIN-
SÆLUM SAKAMÁLAMYNDUM.

PAPRIKA STEEN Danska leikkonan leikur 
með Sólveigu en Paprika er ein sú 
þekktasta í Danmörku og lék meðal 
annars í Idioterne og Festen.

Í STJÖRNUFANSI
Á GOTLANDI

SÓLVEIG ARNARSDÓTTIR „Ég
velti því nú lítið fyrir mér 
hversu frægt þetta fólk er en 
uppgötvaði stundum að 
fólkið á næstu borðum glápti 
á þau þegar við vorum úti að 
borða,“ segir Sólveig.

BIRTA SELUR HÚSIÐ

Eivör   Mannabarn 2CD 
Megas   Megas og Senuþjófarnir
Eivör   Human Child
Ýmsir   Pottþétt 44
Magni   Magni
Ýmsir   Íslandslög 7
Mika   Life in Cartoon Motion
Millarnir  Alltaf að græða
Garðar T. Cortes Cortes 2007
Ýmsir   Íslandslög 1-6 (6CD)
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Smashing Pumpkins Zeitgeist
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Gus Gus Forever
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)

Rúnar Júl Snákar í garðinum
Soundspell An ode to the umbrella
Björk   Gling Gló
Creedence Clearwater Chronicle: 20 Greatest Hits
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Það er Eivør sem heldur topp 
sætinu aðra vikuna í röð með 
sérútgáfu disksins Human 
Child. Nýliðinn í vikunni er 
Rúnar Júl með diskinn Snákar 
í Garðinum, hann er að fara í 
Laugardalshallar æði og
stefnir á tónleika þar í 
Október. 

Eivør

Nældu þér í eintak
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Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
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H önnuðirnir Gunni og Kolla 
hanna undir merkinu Ander-
sen & Lauth. Þau eru á fullri 

ferð með merkið en þau sýndu fatnað 
úr vorlínunni 2008 í Øxnehallen í 
Kaupmannahöfn. 

Þetta var í annað skipti sem þau 
sýna Andersen & Lauth í Øxnehallen, 
því í febrúar sýndu þau haustlínuna 
2007. Sú lína er nú þegar í sölu í 
Noregi, Svíþjóð og Danmörku. 

„Þetta gekk rosalega vel. Vorlínan 
okkar verður seld á enn þá fleiri stöð-
um en við seldum hana einnig til 
Frakklands, Írlands, Englands, Rúss-
lands, Þýskalands og Kúvæt,“ segir 
Kolla. 

Línan er þó ekki bara seld í 
útlöndum því dömulína Andersen & 
Lauth er seld í versluninni Maia á 
Laugaveginum og herralínuna er 
hægt að kaupa í nýrri verslun sem 
heitir Bask og er á Laugavegi. 

Yfirbragðið á Andersen & Lauth er 
gamalt en fyrr á árum var verslun með 
sama nafni rekin í Reykjavík. Þess má 
geta að áður en Gunni fæddist fór 
faðir hans í verslun Andersen & Lauth 
og lét sérsauma á sig föt. 

„Okkur finnst gamli tíminn spenn-
andi og vildum halda í hann. Nafnið 
tengir fatalínuna við Ísland og það 
sem okkur þykir vænt um. Við notum 
til dæmis gamaldags handstungur og 

mikið af smáatriðum sem gera fötin 
sérstök,“ segir hún.

Dömulínan er á rómantískum nótum 
með tilheyrandi pallíettum, perlum í 
bland við grófari hluti. Hún er framleidd 
víðs vegar um heiminn, til dæmis í Tyrk-
landi, Indlandi, Portúgal og í Kína. 

Sýningarbás Andersen & Lauth 
vakti mikla athygli í Kaupmanna-
höfn. Hann prýddu gömul 
húsgögn, myndarammar 
og lampar. 

„Við gerðum básinn 
sjálf með hjálp góðra 
vina,“ segir hún. 

Sátuð þið heima 
á kvöldin við fönd-
ur?

„Það má eigin-
lega segja það,“ 
segir Kolla og 
hlær. 

Eftir sýning-
una í Øxnehallen 
fékk Andersen & 
Lauth góða 
umfjöllun í 
sænskum og 
dönskum blöðum 
og hafa stílistar ytra 
verið duglegir við að fá 
lánuð föt frá þeim í 
myndatökur. Það er engin 
lognmolla í kringum  þau en 
Gunni er þessa stundina í 
París þar sem Andersen & 
Lauth verður til sýnis um 
helgina. 

martamaria@frettabladid.is

GUNNI OG KOLLA HJÁ ANDERSEN & LAUTH Á BLÚSSANDI SIGLINGU

Selja fötin til tíu landa

HJÓNIN GUNNI OG
KOLLA HÖNNUÐIR
ANDERSEN & LAUTH

SÝNINGARBÁS ANDERSEN
& LAUTH Í KAUPMANNAHÖFN
Básinn vakti mikla athygli. 



HLJÓÐFÆRAHÚSIÐ FLYTUR 
Í NÝTT GLÆSILEGT HÚSNÆÐI!

Hljóðfærahúsið   Laugavegi 176   105 Reykjavík   www.hljodfaerahusid.is   info@hljodfaerahusid.is   Sími 591 5340

15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM TROMMUVÖRUM Í VERSLUN
15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM GÍTURUM Í VERSLUN
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Takmarkað
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AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
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H elga Ólafsdóttir fatahönnuður 
starfar hjá danska merkinu Ilse 

Jacobsen. Á dögunum sýndu þær 
afraksturinn á  tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn sem fram fór í Øxne-
hallen. Þetta er í fyrsta skipti sem 
Ilse sýnir heila fatalínu en hún er 
þekkt sem skóhönnuður. 

Viðbrögðin fóru fram úr öllum 
vonum og var Helga himinlifandi 
þegar Sirkus hitti hana á heimili 
hennar í Kaupmannahöfn. 

Helga lærði fatahönnun í Heller-
up textil college í Kaupmannahöfn. 
Hún útskrifaðist árið 2000 og hélt 
heim til Íslands. Á þeim tíma var 
litla vinnu að hafa í faginu í Dan-
mörku svo hún réði sig hjá íslenska 
merkinu xtra.is sem sérhæfði sig í 
unglingafatnaði. Í millitíðinni starf-
aði hún hjá Nikita, All Saints og 
fleiri fatamerkjum. Nú er hún komin 
aftur til Kaupmannahafnar enda 
hefur landslagið tekið miklum 
breytingum síðan Helga bjó síðast í 
Danmörku. 

„Þetta er eiginlega gömul nost-
algía. Síðan ég útskrifaðist hef ég 
verið dugleg að heimsækja Kaup-
mannahöfn og fylgst vel með því 
sem er að gerast í fatabransanum í 
Danmörku. Síðustu þrjú til fimm ár 
hefur verið mikill uppgangur í 
danskri fatahönnun og mig var farið 
að klæja í puttana að komast aftur 
út. Þegar mér bauðst starfið hjá Ilse 
var ekki aftur snúið.“

Við tók átakanlegur tími. Helga 
vildi ekki rífa börnin og manninn 
upp með rótum svo hún byrjaði á 
því að kynna sér aðstæður og dvaldi 
í Kaupmannahöfn á virkum dögum 
og var á Íslandi um helgar. Svona 
gekk það í þrjá mánuði. 

„Eftir þann tíma tókum við 
ákvörðun, ákvörðunin var ekki stór 
en verkefnið að flytja alla fjöl-
skylduna var aðeins stærra. Mér 
hefur aldrei þótt neitt mál að flytja,“ 
segir hún og bætir því við að samt 
sem áður elski hún Ísland alltaf 
heitast. 

,,Ef það væri bullandi vinna á 
Íslandi og tækifæri í fatahönnun á 
hverju strái þá væri ég ekki hér.“ 

Helga kynntist Ilse í gegnum 
Ragnheiði Óskarsdóttur sem á Ilse 
Jacobsen-verslun í Garðabænum. 
Þegar hún réð sig til starfa hjá henni 
var hún að byrja að leggja drög að 
heilsteyptri fatalínu.

,,Mér fannst spennandi að fá að 
vera með frá byrjun. Ilse er þekkt 
sem skóhönnuður og hafði aldrei 
gert heila fatalínu áður. Þetta var 
því mikil áskorun,“ segir Helga. 
Spurð um línuna segir hún hana 
fyrst og fremst skandinavíska með 
ítölsku ívafi. 

,,Okkar inspírasjón er fyrst og 
fremst skandinavísk þar sem ein-
föld og hrein form ráða ríkjum, en 
við sóttum líka mikið til Ítalíu. Ilse 
er ákaflega hrifin af því landi og 
meðan á vinnunni við línuna stóð 
borðuðum við mikið af ítölskum 
mat og hlustuðum á ítalska tónlist 
til að komast í réttu stemninguna,“ 
segir hún og brosir. 

Þær tóku því það besta frá báðum 
og blönduðu því saman. 

„Við vorum ein af fáum merkjum 
sem sýndum sterka liti á sýningunni 

á Øxnehallen. Okkar litapalletta 
samanstóð af djúpfjólubláum, 
blóðappelsínulituðum, miðnætur-
bláum og beigelituðum. Með þessu 
notuðum við lúxuslitina gull, silfur 
og brons.“

Kynningin á línunni, sem kemur 
vorið 2008, var tvíþætt. Annars 
vegar héldu Helga og samstarfsfólk 
hennar tískusýningu í Hornbæk þar 
sem höfuðstöðvar Ilse Jacobsen eru. 
Og svo sýndu þær línuna einnig í 
Øxnehallen. 

,,Sýningin í Hornbæk fór fram á 

HELGA ÓLAFSDÓTTIR HANNAR FYRIR ILSE JACOBSEN

HELGA ÓLAFSDÓTTIR Flutti fjölskylduna sína með sér. Hér er hún með börnin sín, Viktoríu Þóru og Baldvin.

GULLKÁPAN ÓGURLEGA Sumarlínan frá Ilse skartar mörgum lúxuslitum eins og gulli, silfri og bronsi. 

Í SKÝJUNUM Guðbjörg Huldís Kristinsdóttir, make-up listamaður, Helga og Line
Rebecca Rumhult sem báðar starfa sem hönnuðir hjá Ilse.

SKVÍSUGANGURINN Í ALGLEYMINGI! Mjúkir litir eru áberandi.

GERIR ÞAÐ GOTT Í KAUPMANNAHÖFN

Tískuráð:
Blanda saman dýru og ódýru er alltaf 
klassískt. Ef fólk kaupir sér dýra hluti 
á að velja þá vel, eyða í töskur og 
yfirhafnir og hafa grunninn svo 
ódýrari. Þá er líka auðveldara að 
grisja úr fataskápnum sínum og kaupa 
nýtt án þess að vera með mikinn 
móral.

Hvað finnst þér um 
gervibrúnku: 
Mér finnst fallegt að vera með hvíta 
húð á veturna og fínt að verða útitekin 
á sumrin. Appelsínugulur er ekki fyrir 
mig.

Mikilvægast í lífinu?
Auðvitað fjölskyldan!

Hvað langar þig í?
Mig langar í nýja tösku....

Besti bitinn í Köben?
Ég elska Avocado samlokuna á Joe & 
the Juice í Magasin.....uuuhhhh. Þegar 
ég er ein á ferð þá borða ég hana í 
kvöldmat.



stórum sýningarpöllum sem eru í 
höfuðstöðvum Ilse Jacobsen fyrir 
framan hundrað boðsgesti. Við 
höfðum unnið baki brotnu við að 
undirbúa sýninguna, útlitið í heild 
sinni með tónlist og öllu tilheyrandi. 
Góð vinkona mín, Guðbjörg Huldís, 
kom frá Íslandi til að farða módel-
in. Ég treysti engum nema henni til 
þess. Á svona degi er allt á fullu 
bakvið tjöldin og við biðum 
spenntar eftir viðbrögðunum. Inn 
gengu níu módel og sýndu yfir 50 
sett af fötum. Á 25 mínútum var 
afrakstur hálfsárs vinnu sýndur. 
Viðbrögðin voru rosalega góð og 
skálað var í kampavíni.“

Fyrir sýninguna í Øxnehallen 
sendir hvert fatamerki inn fjögur 
sett af fötum og svo sjá stílistar sýn-
ingarinnar um að velja það úr sem 
þeim þykir flottast. Helga segir að 
það sé mikill fengur í því að vera 
valinn en stílistarnir völdu tvö sett 
frá Ilse. Eftir sýninguna fengu þær 
ákaflega jákvæð viðbrögð og mikla 
umfjöllun í dönsku pressunni. 

Helga er frumkvöðull þegar 
kemur að eigin klæðaburði. Hún á 
fjöldann allan af fallegum kjólum 
og er óhrædd við að skarta litríkum 
og mynstruðum fötum. 

„Ég get ekkert gert að þessu, hef 
alltaf verið svona. Ég elska hönnuði 
sem kunna að blanda litum fallega 
saman. Það má kannski segja að 
smekkurinn minn sé svolítið 
„sætur“ með „baby-doll“ ívafi. 
Uppáhaldshönnuðurinn minn 
hefur verið Marc Jacobs. Það sem 
ég fíla svo vel við hann er hvað fötin 
hans eru klæðileg, ekki skúlptúrar 
sem erfitt er að klæðast.“ 

Verslanir eru að fyllast af hlýleg-
um og notalegum fatnaði. Þegar 
Helga er spurð út í hausttískuna 
segir hún að þetta verði glamúr-
veturinn mikli. Það verði mikið um 
latexáferð á fötum, lakkáferð á 
skóm og beltum og pallíetturnar 
verði ekki hafðar ofan í skúffu. 

„Blár litur verður líka áberandi í 
vetur. Það er mjög gaman að því 
enda er langt síðan hann hefur 
verið inni. Og svo verður allt svart, 
svart í svart. „Black is the new 
black“ stóð á auglýsingaskiltum í 
Kaupmannahöfn um það leyti sem 
tískuvikan var í hámarki. Hvað snið 
varðar þá er helsta nýjungin hvað 
mittislínan hefur hækkað mikið, er 
nánast komin upp að brjósti.“ 

Hvað um öll þessi víðu snið, 
hvernig á að nota þau?

„Það þarf að nota vítt með 
þröngu. Það gengur ekki að vera í 
víðu frá toppi til táar. Það er til 
dæmis mjög sniðugt að nota belti 
við víðu fötin til að forma þau 
betur.“

Klæða Danir sig öðruvísi en 
Íslendingar?

„Já, ég myndi segja það. Danir 
eru aðeins afslappaðri, þeir eru 
ekki eins uppstrílaðir og Íslending-
ar. Held það sé líka af því þeir hjóla 
svo mikið og svo er hippa- og 
bóhem-bragur á þjóðinni. Þetta 
endurspeglast mikið í daskri hönn-
un.“ 

Þegar Helga er spurð út í verstu 
mistök sem fólk gerir í klæðaburði 
hugsar hún sig um í smá stund áður 
en hún svarar. 

„Mér finnst hræðilega ljótt þegar 
fólk er ofhlaðið glingri, mér finnst 
fallegra að bera fáa en veglega 
aukahluti.“ 

Þegar Helga er spurð út í Kaup-
mannhafnarlífið játar hún því að 
lifa öðruvísi lífi þar en á Íslandi. 

„Kaupmannahöfn er æðisleg. 
Það er miklu meira í boði í fata-
bransanum og menningarlífið er 
mun blómlegra. Það er sagt að 
Kaupmannahöfn verði fimmta 
tískuborgin á eftir New York, París, 
London og Mílanó. Því trúi ég 
alveg. Tískuvikurnar hérna eru 
orðnar svo stórar og fara stækk-
andi. Það er mjög gaman að taka 
þátt í þessu. 

Hér eru tækifæri fyrir fólk með 
metnað. Íslendingar eru líka mjög 
áberandi hérna, kaupandi upp 
fyrirtæki og það er gaman. Einu 
sinni var ekki borin virðing fyrir 
Íslendingum. Dönum fannst bara 
að þeir kæmu hingað til að lifa á 
kerfinu en það hefur heldur betur 
breyst á síðustu árum og í dag líta 
þeir upp til Íslendinganna. Þeir tala 
um Íslendinga sem duglegt fólk 
sem þorir.“

R.O.O.M.
Nørregade 12
1165 Kaupmannahöfn
www.room.dk

Höll fagurkerans, hátt til lofts og vítt til 
veggja. Í versluninni eru vörur frá 
Habitat, Bestlite og Designers Guild og 
því auðvelt að ofhita platínukortið. 

FN.92
Larsbjørnstræde 6
1454 Kaupmannahöfn
www.fn92vintage.com

Ævintýraheimur
„vintage“-fatnaðar. 
Verslunin er í sérlegu 
uppáhaldi hjá danska 
tískublaðinu Eurowom-
an sem matar danskar 

skvísur á gömlu góssi. Það sem 
er sérstakt við búðina er hvað 
vörurnar eru í miklum háklassa. 

NØ/ Lea Nørtved Pedersen
Larsbjørnstræde 22
1454 Kaupmannahöfn

Ef þig langar í skrautlega púða 
úr smiðju Leu, plastdúka, skraut 
á ísskápinn eða bara hangandi 
alheimshnött þá er þetta rétta verslunin. 

Urban Living
Frederiksborggade 50
1360 Kaupmannahöfn
www.urban–living.dk

Hér er skandinavísk hönnun í 
hávegum höfð, hægt að kaupa falleg 
húsgögn í bland við bolla, barnavagna 
og hillur. 

The Moood
Galleri K
Pilestræde 12 B
1112 Kaupmannahöfn
www.themoood.com

Mögnuð verslun sem selur 
allt frá heitu kakói upp í 
Kenzo-ullarteppi. Í versluninni 
er líka snyrtistofa og frábært 
kaffihús. Þetta er verslun 

fyrir þá sem nenna að rogast með allt 
of þunga tösku í handfarangrinum. Í 
sama verslunarklasa er líka Malene 
Birger, Day og H&M.

Fisk
Sankt Peders Stræde 1
1453 Kaupmannahöfn
www.noedhjaelp.dk/fisk

Í þessari verslun er hægt 

að kaupa endurunnin föt, lesa bækur, fá 
sér kaffi og dást að öllum gömlu fallegu 
handmáluðu húsgögnunum sem eru 
ekki til sölu heldur hluti af innréttingun-
um.

Notabene
Kronprinsensgade 10
1114 Kaupmannahöfn

Það er hættulegt að fara inn í þessa 
verslun nema vera með nokkra fimm 
hundruð króna (danska) seðla í 
vasanum. Um það bil fallegustu skór í 

alheiminum eða 
allavega í þessum 
hluta borgarinnar. 
Í versluninni fást 
líka Marc Jacobs-
skór en þeir eru 
allt annað en ljótir! 

KEYPT Í KÖBEN!
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Verðdæmi
VW Polo, nýskráður: 18.6.2004

Ekinn 57 þús. km - Verð 990.000 kr.

aðeins16.162 kr. á mán. í 72 mánuði.

Verðdæmi
Skoda Fabia, nýskráður: 28.1.2004

Ekinn 32 þús. km - Verð 950.000 kr. 

aðeins15.531 kr. á mán. í 72 mánuði.

Nú býður Bílaþing HEKLU nokkra vel valda bíla með sumar-
og vetrardekkjum á einstökum kjörum. Viðskiptavinir munu
að auki fá glæsilega Hewlett Packard fartölvu.

V ðd i

HP Pavilion dv6331
Örgjörvi: AMD Turion 64 X2 1,8 GHz (dual core)
Vinnsluminni: 2 GB
Skjár: 15,4" WXGA 
Harður diskur: 160GB SATA
Geisladrif: Lightscribe dual layer DVD skrifari
Minniskortalesari: 5 í 1
Vefmyndavél og fjarstýring
Skjástýring: Nvidia GeForce Go 7200, allt að 256 MB
Stýrikerfi: Microsoft Windows Vista Home Premium 
Glæsilegur hugbúnaðarpakki
2ja ára ábyrgð frá Opnum kerfum

Listaverð: 119.900 kr.
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Númer eitt í notuðum bílum

100%
 lán

Laugavegur 174   |   Klettháls 11   |   Sími 590 5040   |   Opið mánudaga–föstudaga kl. 10–18 og laugardaga kl. 12–16

FRÁ 15.500 kr. Á MÁNUÐI
BÍLL + TÖLVABÍLL + TÖLVA
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ÆTTFRÆÐI HEFUR LÖNGUM VERIÐ NOKKURS KONAR ÞJÓÐARÍÞRÓTT ÍSLENDINGA. 
SIRKUS KANNAÐI ÆTTIR NOKKURRA ÞEKKTRA EINSTAKLINGA.

MÆÐGUR Þórunn Högnadóttir ásamt Málfríði Höddu Halldórsdóttur, 
móður sinni, sem starfar hjá Íslandspósti.  MYND/VALLI

LÍST VEL Á STARFSVAL DÓTTURINNAR Sigrún Elsa Smáradóttir ásamt mömmu sinni og 
pabba, Ragnheiði og Smára. MYND/GVA

AÐ AUSTAN OG NORÐAN Fjölmiðlamaðurinn Heimir Karlsson á ættir að 
rekja til Austfjarða, Siglufjarðar og Dalvíkur. MYND/HÖRÐUR

FRÉTTAFÝSIN FJÖLSKYLDA María Sigrún fréttakona ásamt foreldrum sínum, Hilmari 
og Svanhildi. MYND/ANTON

MEÐ FORELDRUM SÍNUM Margrét Kristín ásamt Jóhönnu og Sigurði.
MYND/VALLI

Foreldrar: Svanhildur Sigurðardóttir, 61 árs, innkaupastjóri 
eldsneytis hjá Icelandair, og Hilmar Þór Björnsson, 62 ára, 
arkitekt. 
Hvaðan: Svanhildur er Skagfirðingur, fædd og uppalin í 
Varmahlíð. Móðurætt hennar er frá Úlfsstöðum í Skagafirði en 

föðurættin frá Bjarteyjarsandi á Hvalfjarðar-
strönd. Hilmar er Breiðfirðingur í báðar ættir, 
ættaður úr suður- og vestureyjum Breiðafjarðar 
en þó mest úr Svefneyjum og er því af svokallaðri 
Svefneyjarætt. 
Aðspurð hvernig foreldrum Maríu Sigrúnar lítist 
á starfsval dótturinnar segjast þeim báðum lítast 

vel á. „Á einhverju stigi ætlaði hún sér að verða fornleifafræð-
ingur en mér líst vel á fréttmennskuna. Ég er stolt af henni,“ 
segir Svanhildur. „Hún ætlaði að verða fornleifafræðingur þegar 
hún var ca. 6 ára en 15 ára tók hún sólópróf í svifflugi og ætlaði 
sér að verða flugmaður. Starfsvalið kemur mér ekki á óvart, við 
erum öll mjög fréttafýsin á mínu heimili og ég held hún hafi 
fengið áhuga á því sem er að gerast í heiminum með móður-
mjólkinni,“ segir Hilmar.

Foreldrar: Karl Finnbogason, 78 ára, 
járnsmiður og Ragnhildur Jónsdóttir, 
77 ára, dagvörður í sundlaug.
Hvaðan: Ætt Ragnhildar er austan af 
landi. „Ég er frá Vopnafirði og 
Reyðarfirði en er sjálf alin upp í 

Neskaupstað,“ segir 
Ragnhildur en Karl er 
Siglfirðingur, ættaður 
frá Dalvík og úr 
Svarfaðardal. 
Aðspurð hvað þau 
héldu að Heimir yrði 

þegar hann yrði stór segir Ragnhild-
ur að fjölmiðlarnir eigi vel við hann. 
„Ég hefði samt líka getað ímyndað 
mér hann sem kennara, hann er 
svolítill foringi í sér, eða var það 
allavega þegar hann var krakki.“ Karl 
segist hafa óttast að Heimir yrði 
aldrei stór, hann hafi verið soddan 
stubbur fram að fermingu. „Svo 
tognaði úr honum,“ segir hann 
hlæjandi og bætir við að honum lítist 
svo sem ágætlega á starfið. „Hann er 
ákveðinn og fylginn sér, getur verið 
svolítið frekur og ég held að hann 
hafi valið sér ágætis starf.”

Foreldrar: Ragnheiður Brynjúlfsdóttir, 55 ára, bókari og 
námsmær í viðskiptafræði, og Smári Grímsson, 56 ára, rafvirki.

Hvaðan: Ragnheiður á ættir að rekja til Vest-
mannaeyja en föðurætt hennar er þaðan. 
„Mamma er hins vegar frá Gjögri í Strandasýslu,“ 
segir Ragnheiður og bætir við að föðurætt Smára 
sé úr Grímstungu í Vatnsdal en móðurættin komi 
úr Eyjafirðinum.
Aðspurð segist Ragnheiði lítast vel á starfsval 

dótturinnar. „Ég man ekki eftir að hún hafi talað um að ætla að 
verða eitthvað sérstakt enda opin fyrir mörgu en pólitíkin kom 
ekki á óvart. Mér líst vel á starfið hennar og veit að hún stendur 
sig vel.“

Foreldrar: Málfríður Hadda 
Halldórsdóttir, 61 árs, vinnur hjá 
Íslandspósti, og Högni Björn Jónsson 
bifvélavirki sem er látinn.
Hvaðan: Ætt Málfríðar Höddu kemur 
öll úr Vestur-Skaftafellssýslu. 
Móðurætt Högna er úr Vestmanna-
eyjum en föðurætt hans úr Reykjavík. 
Aðspurð segir 
Málfríður Hadda að 
henni lítist vel á 
starfið hennar 
Þórunnar. „Það kom 
snemma í ljós hvað 
hún myndi gera í 
framtíðinni enda var hún ekki nema 
10-12 ára þegar hún ákvað að verða 
förðunarfræðingur og var komin til 
Parísar í nám 17 ára. Mér líst vel á 
hana í sjónvarpinu og finnst hún 
ósköp eðlileg. Það kom mér ekkert á 
óvart að hún myndi enda í svona 
sjónvarpsþætti því hún hefur alltaf 
verið að breyta og taka til og var bara 
pínulítil þegar hún var byrjuð að laga 
til hjá öðru fólki.“

indiana@frettabladid.is

Foreldrar: Jóhanna G. Möller, 69 ára, 
söngkona og Sigurður Pálsson, 
sjötugur, fyrrum kennari og sóknar-
prestur.
Hvaðan: Sigurður er úr Reykjavík. 
„Foreldrar mínir voru bæði sjómanns-
börn, faðir minn var prentari hér í 
Reykjavík og móðir 
mín húsmóðir í 
Grafarvogi,“ segir 
Sigurður. Faðir 
Jóhönnu, Gunnar 
Möller, var hæsta-
réttarlögmaður en 
faðir hans var Jakob Möller, þingmað-
ur, ráðherra og sendiherra. „Fjölskyld-
an er ættuð frá Húsavík en fjölskylda 
móður minnar, Ágústu Johnsen, er frá 
Vestmannaeyjum,“ segir Jóhanna.
Margrét Kristín, eða Fabúla eins og 
hún er oft kölluð, lauk kennaraprófi en 
starfar í dag sem söngkona. 
Aðspurð segist pabbi hennar sáttur 
við bæði hlutverkin enda hafi hann 
vitað að um fjölhæfa konu væri að 
ræða. „Ég hugsaði að hún gæti orðið 
rithöfundur þar sem hún var alltaf 
skrifandi sögur, eða myndhöggvari, 
hún var mikil listaspíra,“ segir 
Jóhanna, mamma hennar. 

AF HVAÐA ÆTTUM ER 
FRÆGA FÓLKIÐ?

HEIMIR
KARLSSON
FJÖLMIÐLAMAÐUR

MARÍA SIGRÚN
HILMARSDÓTTIR
FRÉTTAMAÐUR RÚV 

ÞÓRUNN
HÖGNADÓTTIR
FÖRÐUNARFRÆÐINGUR 
OG FJÖLMIÐLAKONA

MARGRÉT KRISTÍN
SIGURÐARDÓTTIR
SÖNGKONA

SIGRÚN ELSA
SMÁRADÓTTIR
BORGARFULLTRÚI
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SÝNINGIN OG ÍSLANDSMEISTARAMÓTIÐ ÍSMÓT 2007 FÓR FRAM Í 
LAUGARDALNUM UM SÍÐUSTU HELGI ÞAR SEM HÁRSNYRTIR, 
SNYRTIFRÆÐINGAR, GULLSMIÐIR, KLÆÐSKERAR OG LJÓSMYND-
ARAR SÝNDU ÞAÐ NÝJASTA Í STRAUMUM TÍSKUNNAR.

FLOTT SÝNING Á ÍSMÓTI

ÁHUGASÖM Íslenska fagfólkið fylgdist með sýningu Joakims Roos. Arnar Tómasson,
Sólrún Stefánsdóttir og Sigurkarl Aðalsteinsson voru á meðal áhorfenda.

JOAKIM ROOS Sænski
hárgreiðslumeistarinn 

sýndi listir sínar á stóra 
sviðinu í Laugardal.

ÓNIX Ragnheiður Bjarnadóttir, Eva 
Bergmann og Agnes Elfar mættu á 
sýninguna.

HÁRTÍSKA Allt það 
nýjasta nýja í hári 
var sýnt um helgina.

FRÁBÆRT HÁR Haldnar
voru glæsilegar 
sýningar þar sem 
nýjasta tíska var kynnt 
fyrir áhugasama.

SKEMMTU SÉR VEL Svana Helga
Kolbeinsdóttir mætti á sýninguna 
með dóttur sína, Emelíu Theu,
ásamt Laufeyju Haraldsdóttur og 
Brynju Birgisdóttur.

ÍSMÓT Íslandsmeistaramótið fór 
fram í Laugardalnum um síðustu 
helgi en samhliða mótinu var 
glæsileg sýning þar sem fyrirtæki 
kynntu vörur sínar og þjónustu.
/MYND HRÖNN

HÁRGREIÐSLUSÝNING 
Joakim Roos er 
sænskur og hefur 
unnið til fjölda 
alþjóðlegra
viðurkenninga og 
var meðal annars 
valinn OMC-kennari
ársins í Moskvu í ár.

Fjögurra daga 
sigurvegari!
Á sýningunni Ísmót sem fram fór um síðustu 
helgi var besta ljósmyndin valin. Ljósmyndarinn 
Erling Ó. Aðalsteinsson sigraði með mynd sinni 
af fjögurra daga gömlum dreng og föður hans. 
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Á að nota haustið 
til að koma sér í form? 

„Það er ekkert meiri áhersla á það á 
haustin en á öðrum tímum en ef ég er 
hreinskilin verð ég að viðurkenna að ég 
er ekki mikill íþróttaálfur. Ég hleyp inn og 
út úr bílnum og upp og niður stiga. Ég er 
alltaf á hlaupum og læt það bara duga.”

Sóley Kristjánsdóttir plötusnúður.

„Að sjálfsögðu, TT-átak í JSP. Ég er að 
fara að byrja og er komin með hnút í 
magann. Mun mæta 6.15 þrisvar í viku. 
Er maður ruglaður eða hvað?”

Bryndís Ásmundsdóttir leikkona.

„Jú, það á að gera það. Planið er að 
nota kortið í World Class og hætta að 
vera bara styrktaraðili. Ég ætla að 
gerast notandi.”

Baldur Rafn Gylfason hárgreiðslumaður.

„Já, það má segja það. Allavega ætla ég 
að láta laga á mér ökklann svo þetta er 
pínu bókstaflegt hjá mér. Ég er kominn 
með álagsmeiðsli eftir allan djöfulgang-
inn og ætla að láta herða upp á mér 
ökklann.”

Ívar Örn Sverrisson leikari.

A ndrea er nía en nían er alheimstala og 
getur lagað sig að öllu,“ segir spákonan 
Sigríður Klingenberg um athafnakon-

una Andreu Róberts. „Andrea er að 
koma úr frekar erfiðu ári, þá er ég 
að meina árið 2006, en miklar 
breytingar hafa orðið á högum 
hennar á þessu ári. Þetta ár verður 
skemmtilegt og óvenjulegt sem er 
kannski ekkert nýtt fyrir Andreu. 
Hún á eftir að ferðast mikið á árinu 
og hitta margt og spennandi fólk 
og margt fólk sem hana hefur lengi 
langað að hitta. Hún er að hugsa 
sér nýjar brautir í lífinu og er komin 

í tengingu við nýtt fólk sem á eftir að lyfta 
henni á nýjan stall, hvort sem hún vill það eða 
ekki. Andrea hefur óvenju skemmtilega orku 

og hefur sérstakt lag á að koma 
öllum í gott skap í kringum sig. 
Eins og Andrea er nían sterk og 
mikill leiðtogi og leiðtogaorkan 
skín sterk í gegnum Andreu og hún 
á eftir að nýta sér hana og verða 
miklu sýnilegri persóna en hún 
hefur nokkurn tímann verið.

Á næsta ári, árið 2008-9, eru frjó-
semisár fyrir Andreu svo það er um 
að gera að æfa sig vel svo egg klekist 
(nú verður kærastinn ánægður). Eitt 

er víst að Andrea 
er á góðu tíma-
bili.“

Næstu ár verða frjósöm
Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

ANDREA RÓBERTS
„Eins og Andrea er 
nían sterk og mikill 
leiðtogi og leiðtoga-
orkan skín sterk í 
gegnum Andreu og 
hún á eftir að nýta sér 
hana og verða miklu 
sýnilegri persóna en 
hún hefur nokkurn 
tímann verið.“

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Pass.
2. LA Galaxy.
3. Garðar Cortes.
4. Hann reyndi að fremja sjálfsvíg.
5. Stefán Máni.

1. Hvað heitir fimmta og nýjasta 
plata Eivarar Pálsdóttur?
2. Með hvaða knattspyrnuliði leikur 
David Beckham?
3. Hvaða íslenski tónlistarmaður 
hefur slegið í gegn í Grikklandi með 
lagið In My Place?
4. Af hverju komst Hollywood 
leikarinn Owen Wilson í fréttirnar á 
dögunum?
5. Hver skrifaði bókina Skítadjobb 
sem kom út árið 2002?
6. Hver leikstýrir söngleiknum 
Gretti?
7. Hvernig er fáni Skotlands á litinn?
8. Hvað heitir eiginkona Dr. Phil?
9. Hver er talin áhrifamesta kona 
heims um þessar mundir af tímarit-
inu Forbes?
10. Hver er ritstjóri Blaðsins?

6. Rúnar Freyr Gíslason.
7. Hvítur og blár.
8. Nancy.
9. Hillary Clinton.
10. Ólafur Stephensen.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. KASTLJÓSSMAÐURINN HELGI SELJAN HEFUR 
REYNST ÓSIGRANDI HINGAÐ TIL. HÉR MÆTIR HANN FRÉTTAKONUNNI RAKEL ÞORBERGSDÓTTUR.

6. Rúnar Freyr Gíslason. 
7. Blár og hvítur.
8. Mrs Phil.
9. Hillary Clinton.
10. Ólafur Þ. Stephensen.

Helgi og Rakel fengu bæði fimm stig. Helgi er ósigraður og heldur því áfram. Rakel skorar á fréttamanninn Finn 
Beck sem mætir Helga í næstu viku.

Rakel Þorbergsdóttir 5 RÉTT SVÖR

1. Eivör 5. 
2. Los Angeles Galaxy.
3. Magni.
4. Hann reyndi að fyrirfara sér.
5. Jón Atli Jónasson.

5 RÉTT SVÖR
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S öngkonan Alma í Nylon og fyr-
irsætan Edda Björk Pétursdótt-
ir fengu hugmyndina að sjálf-

styrkingar- og fyrirsætunámskeiðum 
fyrir unglinga og ákváðu að hrinda 
henni strax í framkvæmd. Alma segir 
að henni hafi fundist vanta almenni-
legt námskeið til að hjálpa unglingum 
að fá meira sjálfstraust.

,,Það eru ákveðnir hlutir sem ungl-
ingar læra ekki í skólanum sem er mik-
ilvægt að kunna. Það bjargaði mér 
þegar ég byrjaði í Nylon að hafa sótt 
bæði leiklistar-og söngnámskeið,“ segir 
Alma. 

Á námskeiðunum er farið yfir fram-
komu, sjálfsálit, líkamsburð, heilsu, 
förðun, átraskanir, fjármál og að láta 
drauma sína rætast. Námskeiðin eru 
tvö, annars vegar fyrir 13-15 ára og 
hins vegar 16-20 ára. Þau eru í 
fyrirlestraformi og koma 
margir þekktir aðilar við 
sögu. Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir fegurðar-
drottning er ein af þeim. 
Hún segist þó ekki vilja gefa 
nákvæmlega upp hvað hún 
ætlar að kenna unglingun-
um.

„Ég get þó lofað því að ég 
ætla að segja þeim frá ýmsu 
sem hefur drifið á daga mína, 

sérstaklega frá tímanum sem Miss 
World.“ 

Hafðir þú nægt sjálfstraust þegar þú 
varst kjörin ungfrú Ísland á sínum 
tíma?

„Já, ég myndi segja það. Ég var orðin 
21 árs þegar ég tók þátt í keppninni og 
hafði náð töluverðum þroska. En þetta 
námskeið er pottþétt eitthvað sem 
hefði hentað mér þegar ég var yngri,“ 
segir Unnur Birna. Fyrir utan að vera að 
kenna á námskeiðunum er Unnur Birna 
á fullri ferð í Háskólanum í Reykjavík 
þar sem hún leggur stund á lögfræði. 

„Svo er ég að byrja aftur að kenna 
dans eftir tveggja ára hlé. Ég kenni bæði 
í Dansskóla Birnu Björns og Dansstúd-
íói World Class.“

Verður maður svona flottur af dans-
inum?

„Það veit ég ekki, er ekki dómbær 
á það því ég er búin að vera í 

dansi og fimleikum síðan ég var 
fjögurra ára. Dansinn er svo 
skemmtilegt sport og af 
honum lærir maður að bera 
sig betur,“ segir Unnur Birna 
klár í slaginn fyrir veturinn. 

Skráning á 
namskeid.com

martamaria@frettabladid.is

STJÖRNUM PRÝDD SJÁLFSTYRKINGARNÁMSKEIÐ

Alma og Unnur Birna
hjálpa unglingunum

VINKONUR
Unnur Birna
og Alma
hlakka til að 
kenna
unglingunum.

SÓLEY ÁSTUDÓTTIR
Veit allt um förðun.



skemmtilegri




