Ellen Erla Egilsdóttir hefur ýmsa fjöruna sopið
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N Heyrst hefur

Læknandi leikkona
Leikkonan Sóley Elíasdóttir hefur hafið
framleiðslu á græðandi smyrslum sem hún
mun selja í Heilsuhúsinu. Um er að ræða
smyrsl úr íslenskum plöntum og hefur
fyrirtæki Sóleyjar, Sóley, nú þegar sent
frá sér tvær vörur; Kysstu mig, sem vinnur
á frunsum, og Græðir, sem er smyrsl sem
virkar vel á ýmsa kvilla eins og barnaexmex, varaþurrk, sóríasis og brunasárum. Sóley hefur ekki langt að sækja
þetta því í fjölskyldunni hennar eru margir
grasalæknar og uppskriftirnar ævagamlar
og hafa víst margsannað notagildi sitt.

ÁRLAND 1 Steingrímur Wernesson og

eiginkona hans eru að byggja nýmóðins
einbýlishús á besta stað í Fossvoginum.
MYND/RÓSA

STEINGRÍMUR WERNERSSON BYGGIR 700 FM EINBÝLI Í NÆSTU GÖTU VIÐ STÓRU SYSTUR
Svava Johansen og Jón Ásgeir Jóhannesson hafa verið í virkri samkeppni síðustu
ár. Hún sem eigandi Sautjánveldisins og
hann sem aðaleigandi Haga sem rekur
Debenhams, Top Shop, Zöru og Oasis. Nú
kveður við annan tón því Svava er komin
með tískuvörur frá sér inn í Debenhams
sem er í stærstum hluta í eigu Jóns
Ásgeirs. Hvað ætli gerist næst?

Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@frettabladid.is
Blaðamenn
Snæfríður Ingadóttir
Indíana Ása Hreinsdóttir
indiana@frettabladid.is
Forsíðumynd Hörður
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000
Auglýsingasími 512 5420

FRAMKVÆMDAGLÖÐ Í FOSSVOGI
Steingrímur Wernersson, eigandi Milestone, og eiginkona hans, Dina
Akhmetzhanova, sem ættuð er frá
Kasakstan standa í ströngu þessa dagana. Þau eru að byggja rúmlega 700
fm einbýlishús við Árland 1 í Fossvogi.
Áður stóð 230 fm einbýlishús á lóðinni
en það varð að víkja fyrir nýja húsinu.
Arkitektinn Davíð
Pitt
teiknaði
húsið sem er
öllum þægindum búið
með stórum
útigarði eins
og tíðkast víða
erlendis. Húsið
verður í funkisstíl
og mun
því ekki brjóta í bága við
byggingarreglur í Fossvoginum.
Undir húsinu verður kjallari með 3
metra lofthæð en í honum verður
vegleg frístundaaðstaða fyrir hjónin
ásamt líkamsræktaraðstöðu. Steingrímur og Dina eru þekktir fagurkerar
og því verður nostrað við hvert
smáatriði í húsinu. Sirkus hefur

heimildir fyrir því að stjörnuinnanhússarkitektinn Jóhanna Kristín Ólafsdóttir hafi hannað innviði hússins en
hún teiknaði til
dæmis skrifstofur
Novator
í
Lundúnum.
Jóhanna
Kristín vildi
ekki tjá sig um
hús Steingríms
þegar
Sirkus
leitaði
til hennar.
Ingunn Wernersdóttir, listaverkasafnari og systir Steingríms, býr í næstu
götu, eða Bjarmalandi 7. Steingrímur
vildi sem minnst tjá sig við Sirkus en
viðurkenndi að Fossvogurinn væri gott
hverfi og ekki skemmdi fyrir að búa í
næsta nágrenni við systur sína.
Er þetta draumahúsið?
„Ja, þetta verður mjög fínt hús,“ sagði
Steingrímur og hló. Hann vildi ekki
gefa upp hvenær hann myndi flytja inn
en vonaði að það yrði sem fyrst. - MMJ

REYKJAVIK STORE
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BJARMALAND 7 Ingunn Wernersdóttir
er búin að endurbyggja hús sitt frá
grunni.
MYND/RÓSA

Selja íbúðina
búðin er einfaldlega orðin of lítil fyrir
okkur. Það eru hljóðfæri hér í hverju
Íhorni,
við þurfum að stækka við okkur,
segir Arndís Hreiðarsdóttir (Dísa) sem
skipar annan helming dúósins The
Nanas ásamt eiginkonunni, Guðrúnu
Láru Alfreðsdóttur (Nönu). Parið setti
nýlega íbúð sína, við Sólvallagötu 60, á
sölu en hún hefur verið í þeirra eigu í
þrjú ár. Íbúðin, sem er 77 fm að stærð,
var að mestu tekin í gegn í ársbyrjun og
var af því tilefni sýnd í sjónvarpsþættinum Innlit/útlit. Nana og Dísa
eru þó síður en svo að flytja úr miðbænum heldur eru þær að leita sér að
stærra húsnæði í 101 eða í Vesturbænum. Þær hafa þó lítinn tíma haft til að
skoða því það er brjálað að gera hjá
þeim. Stelpurnar munu svo stíga
saman á svið á tónlistarhátíðinni Airwaves í október sem The Nanas en Dísa
mun einnig spila þar með Elízu. – snæ

MYND/RÓSA

Svava & Jón Ásgeir
í eina sæng

THE NANAS Settu íbúðina á sölu.
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FEÐGARNIR HEMMI GUNN OG HENDRIK VINNA SAMAN Í VETUR

SYNGJANDI GLAÐIR
að hefur lengi verið draumur okkar
Þ
beggja að fá að vinna svona náið
saman, svo þetta er bara æðislegt,“

A Aftur á lista N Nýtt á lista

Lækkar frá síðustu viku

Hækkar frá síðustu viku

Stendur í stað

Graduation
Það var Kanye West sem hafði betur í keppninni
við 50 Cent, en náði þó ekki að tilla sér á toppinn
á Skífulistanum. Kanye West seldi um 1 milljón
platna í USA á fyrstu viku og þykir það nokkuð
gott þar á bæ en 50 cent aðeins 697 þúsund
eintök.

Eivör
Það er sem fyrr Eivör sem heldur toppsætinu og
það 4. vikuna í röð og fátt sem bendir til þess að
hún komi til með að gefa þetta sæti eftir á næstunni.

Nældu þér í eintak

Listinn gildir vikuna 20. - 27. september 2007

Skífulistinn er samantekt af mest seldu plötunum í
Skífunni og verslunum BT út um allt land.
Eivör
1 Human Child (2CD)
N Kanye West
2 Graduation
Ýmsir
3 Íslandslög 7
Ýmsir
4 Pottþétt 44
Ýmsir
5 Íslandslög 1-6 (6CD)
Garðar Thor Cortes
6 Cortes 2007
N 50 Cent
7 Curtis
Megas og Senuþjófarnir
8 Frágangur
MIKA
9 Life in Cartoon Motion
Eivör
10 Human Child
N James Blunt
11 All The Last Souls
Chris Cornell
12 Carry On
Alltaf
að
græða
Millarnir
13
N
A
Sides
:
Best
Of
Soundgarden
14
Magni
Magni
15
N Diana Krall CD+DVD
16 Very Best Of D.Krall
N James Blunt CD+DVD
17 All The Last Souls
N Kiddý Thor
18 Sofðu sofðu
Amy Winehouse
19 Back To Black
20 Very Best Of Diana Krall N Diana Krall

segir fjölmiðlamaðurinn og skemmtikrafturinn Hermann Gunnarsson sem
mun í vetur starfa við hlið sonar síns í
nýjum söngkabarett í Súlnasal Hótels
Sögu. Á meðan Hemmi sér um glensið
og grínið sér sonur hans, Hendrik, um
vínið og veitingarnar, en hann er yfirmaður
veitingadeilda
hótelsins.
Hemmi er sögumaður sýningarinnar
en hana prýðir úrvalslið íslenskra tónlistarmanna; Raggi Bjarna, Bjarni
Arna, Guðrún Gunnarsdóttir, Harasystur og hljómsveitin Saga Class.

Fyrsti súlustaður landsins
Á árum áður var Hótel Saga með ýmsar
stórsýningar í Súlnasal en eftir að
Radisson SAS tók við hótelinu hefur
verið lítið um slíkar skemmtanir. „Þetta
er glæsilegur hópur sem ég hef fengið
til liðs við mig. Mér finnst líka gaman
að sjá hve mikill áhugi er fyrir því að
lyfta hótelinu upp til hæstu hæða,“
segir Hemmi sem lofar söngveislu af
bestu gerð undir dyggri stjórn Björns
Björnssonar.
Þema sýningarinnar er saga hótelsins en hún verður rakin í léttum dúr
allt frá árinu 1962. „Súlnasalur er náttúrlega fyrsti súlustaður landsins,“ segir
Hendrik glettinn og bætir við að hvert
tímabil sögunnar reki annað með tilheyrandi tónlist og gríni, þar sem bæði
Bítlalög, Abba og Gleðibankinn koma
við sögu. Á meðan gestir njóta dagskrárinnar er boðið upp á þriggja rétta
máltíð sem inniheldur ristaða humarhala, lambahrygg í kryddjurtahjúp og
skyr og súkkulaðibragga. Allt endar
þetta svo á balli með hljómsveitinni
Saga Class sem fengið hefur tvo nýja
blástursleikara til liðs við sig.
Hættur með Skólabrú
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem feðgarnir
vinna saman. Margir muna líklega eftir
þeim úr Íslandi í bítið á Stöð 2 þar sem
þeir tvinnuðu saman gríni, glensi og
matargerð. Að sögn Hendriks lá því
beint við að hann leitaði til föður síns
þegar ákveðið var að hressa upp á
Súlnasalinn með skemmtidagskrá því
eins og hann segir sjálfur: „Enginn
segir betri brandara en pabbi.“ Sjálfur
tók Hendrik við rekstri veitingadeilda
Hótels Sögu um áramótin en þar á
undan hafði hann rekið veitingastað-

HRESSIR FEÐGAR Hemmi Gunn og Hendrik lofa góðum mat og stuði í Súlnasal í vetur

á sýningunni „Söngveisla í Súlnasal“. Hemmi og landskunnir listamenn sjá um
tónlistina og grínið en Hendrik sér um veitingarnar.
MYND/RÓSA

inn Skólabrú í þrjú ár. „Þegar mér
bauðst þetta starf á Sögu var ljóst að
ég gat ekki bæði verið þar og á Skólabrú og því ákvað ég að hætta rekstri
veitingastaðarins.“ Enginn veitingarekstur hefur verið í húsnæði Skólabrúar síðan í apríl og stendur húsnæðið nú autt. Eignarhaldsfélagið
Kirkjuhvoli keypti húsnæðið í vor og

hefur nú auglýst það til leigu. Spennandi verður að sjá hvaða starfsemi
kemur í húsið sem er klárlega eitt það
fallegasta í miðborginni.
„Það má segja að ég sé kominn heim
aftur, því áður en ég fór á Skólabrú
hafði ég unnið á Grillinu í tólf ár,“ segir
Hendrik, sáttur við breytingarnar.
- snæ

Bjóðum Guðmundu Guðlaugsdóttur
sérstaklega velkomna til starfa.

Gleraugnasmiðjan
KRINGLUNNI - Sími 588 9988
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JÓN GNARR,
UNNUR BIRNA OG
MARÍA ELLINGSEN
KOMA TIL HJÁLPAR
Veturinn er sá tími sem margir nota til að bæta við þekkingu sína með því að setjast á skólabekk. Í boði eru hin og þessi námskeið ásamt áhugaverðum fyrirlestrum. Athygli vekur að
fræga fólkið á Íslandi er iðið við að miðla af reynslu sinni og þekkingu. Það stendur fyrir mörgum fræðandi uppákomum í vetur.
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Freestyle með fegurðardottningu
Fyrrum alheimsfegurðardrottningin Unnur Birna Vilhjálmsdóttir er einn af kennurum vetrarins hjá Dansstúdíói World Class. Þar mun Unnur Birna kenna dansa á borð við; Hip Hop,
Street Jazz, Freestyle, New Wave Hip Hop, Jazz og Broadway. Unnur Birna, sem er kattliðug,
hefur lengi stundað dansíþróttina en hún hefur verið í dansi frá fjögurra ára aldri. Dansstúdíó World Class lofar alvöru dansgleði í tímunum með Unni Birnu en í lok vorannar
verður sett upp nemendasýning þar sem allir nemendur skólans koma fram og sýna
listir sínar. Sjá nánar á www.myspace.com/dansstudioworldclass. Unnur Birna kennir
líka dans í Dansskóla Birnu Björnsdóttur.
7GDHAÛCJG
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Blúsað með Andreu
Blúsáhugamenn komast varla í betra læri en hjá
sjálfri blúsdrottningu Íslands, Andreu Gylfadóttur. Andrea mun kenna blús- og djasssöng í vetur
á vegum Tónvinnsluskólans en henni til halds og
trausts verður píanóleikarinn Kjartan Valdemarsson. Nemendur Andreu munu vinna að ákveðnum
lögum í tíu vikur sem síðan verða tekin upp í hljóðveri í lok námskeiðsins.
Kafað ofan í japanskar
myndasögur
Bókmenntafræðingurinn
og
ljóðskáldið Úlfhildur
Dagsdóttir
fjallar um japanskar myndasögur (manga) í sögulegu og menningarlegu samhengi á námskeiði sem
Mímir heldur í vetur. Úlfhildur mun
taka dæmi úr fjölmörgum verkum og
skoða sérstöðu japanskra myndasagna. Sannarlega óvenjulegt en
örugglega mjög fróðlegt námskeið hjá
Úlfhildi.
Sungið án allra hafta
Að undanförnu hefur söngkonan
Margrét Eir
Hjartardóttir
alið manninn í
New York þar
sem hún hefur
lagt stund á
Linklatertækni. Nú er
Margrét
komin með kennsluréttindi í faginu og heldur söngnámskeið sem
byggist á þessari tækni. Tæknin
felst meðal annars í því að geta
notað röddina án nokkurra hafta
svo sem vöðvaspennu og kvíða.
Öndun og líkamsliðkun er líka
mikilvægur þáttur í því að ná betri
aðgangi að tilfinningalegri túlkun
og mun Margrét kenna þátttakendum þetta allt saman. Nánari
upplýsingar um námskeiðið má fá
á www.tonvinnsluskolinn.is

Góð þjónusta hjá Jóni Gnarr
Í fyrra steig Jón Gnarr á svið á hádegisfundum VR með
bráðfyndna fyrirlestra um þjónustu og þjónustulund.
VR endurtekur leikinn í ár og hinn 11. október stígur
grínistinn í pontu með fyrirlesturinn „Ég viðskiptavinurinn“. Eins og svo margir hefur Jón Gnarr sterkar
skoðanir á málefninu og telur hann að víða megi gera
betur. Fyrirlesturinn er sagður gefa djúpa og hressandi
sýn á þjónustugreinar landsins.
Framkoma og ræðumennska
Leikkonan María Ellingsen leiðbeinir fólki með framkomu og
ræðumennsku, bæði á skipulögðum námskeiðum á vegum
Capacent sem og í einkakennslu. Námskeið Maríu eru fyrir
alla þá sem vilja auka öryggi og færni í framkomu en á þeim
er unnið að því að auka útgeislun og minnka sviðsskrekk.
Þátttakendur eru látnir gera æfingar til að ná fram auknum
hljóm í rödd, skýrleika í tali og afslappaðri hreyfingum. Einnig
er farið yfir helstu gildrur í textasmíð og María gefur
góð ráð varðandi það hvernig gera má ræður meira
lifandi og skemmtilegar.
Skapandi hugsun
Fjölmiðlamaðurinn Þorsteinn J. hefur á
undanförnum árum staðið fyrir afar
vinsælu námskeiði sem heitir Skapandi
hugsun. Þar fá þátttakendur m.a. að
kynnast aðferðum til að leita uppi
góðar hugmyndir og hugsa út fyrir
hefðbundinn
sjóndeildarhring. Á námskeiðinu er
fjallað um framúrskarandi
einstaklinga og hvernig þeir
hafa náð einstökum
árangri með því að
hugsa
út
fyrir
kassann. Þorsteinn
hefur haldið námskeið sín á vegum
Capacent en á
heimasíðu fyrirtækisins má
fá
nánari

Námskeið fyrir skúffuskáld
Námskeiðið „Skapandi skrif “ með rithöfundinum
Þorvaldi Þorsteinssyni hefur verið geysivinsælt en
þar hefur hann gefið skúffuskáldum leiðsögn og
hvatningu. Þorvaldur heldur áfram að miðla úr
viskubrunni sínum í vetur með fleiri slíkum námskeiðum sem eru byggð upp bæði á verklegum æfingum og fyrirlestrum. Skapandi skrif er tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja koma efni sínu upp úr
skúffunni, hvort sem menn eru að skrifa sögur, handrit eða leikverk. Sjá nánari upplýsingar á www.
kennsla.is

Upptökur og sjálfstyrking
Það verður nóg að gera í námskeiðshaldi hjá Ölmu Guðmundsdóttur í Nylon og kærasta hennar,
Óskari Páli Sveinssyni, í vetur. Eins
og kunnugt er orðið er Alma að
fara af stað með sjálfstyrkingarnámskeið en kærastinn, sem er
einn af reyndustu upptökumönnum landsins, mun miðla af þekkingu sinni á upptökum hjá Tónvinnsluskólanum í vetur.
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ELLEN ERLA EGILSDÓTTIR ER DÓTTIR TINNU GUNNLAUGSDÓTTUR OG EGILS ÓLAFSSONAR. ELLEN SEGIST
OFT LÍÐA EINS OG SVARTA SAUÐNUM Í FJÖLSKYLDUNNI. HÚN ER AÐ HEFJA NÁM Í FÖRÐUNARFRÆÐI.

TEK SLÚÐRINU MEÐ JAFNAÐARGEÐI
eiklistin heillar mig ekki og hefur
aldrei gert,“ segir Ellen Erla EgilsL
dóttir en Ellen er yngsta barn Tinnu
Gunnlaugsdóttur þjóðleikhússtjóra
og Egils Ólafssonar tónlistarmanns. Í
fjölskyldu Ellenar Erlu er að finna
fjölda landsþekkta leikara, kvikmyndagerðarmenn og söngvara en
hún segist sjálf oft líða eins og svarta
sauðnum þar sem listin kalli ekki á
hana nema þá kannski í förðun og
saumaskap. Ellen er þó aðeins 18 ára,
verður 19 í næsta mánuði, og hefur
því nægan tíma til að ákveða hvað
hún vill gera í framtíðinni. „Ég byrja í
Snyrtiakademíunni í næsta mánuði
og langar svo að fara út í nám og læra
að vinna með gervi. Ef ég færi að
vinna við kvikmyndaförðun eða eitthvað í þá áttina í framtíðinni þá myndi
það að sjálfsögðu tengjast leiklistinni,“ segir Ellen Erla brosandi og
bætir við að hún sé ekki undir þrýstingi foreldranna um að feta í þeirra
fótspor og leggja leiklistina eða tónlistina fyrir sig. „Ég hef alltaf haft
áhuga á söng en hef aldrei lært að
syngja fyrir utan það þegar ég var í
kór hjá Margréti Pálmadóttur. Þar var
ég í nokkur ár þegar ég var yngri. Það
er samt eitthvað sem ég gæti alveg
hugsað mér að gera í framtíðinni.
Allavega frekar en að fara út í leiklistina,“ segir hún. Ellen Erla hefur þó
unun af því að fara í leikhús og segist
ekki vera algerlega menningarsnauð.
Hún mun heldur ekki láta sig vanta í
Þjóðleikhúsið í vetur og segist ætla að
mæta samviskusamlega á allar sýningar. „Ég verð þó að viðurkenna það
að ég er ekki eins dugleg við að horfa
á pabba syngja og fara á tónleika með
honum. Það er helst 17. júní þegar ég
er hvort sem er niðri í bæ,“ segir hún
hlæjandi. Ellen Erla og kærastinn
hennar, Ágúst Ágústsson, eru nýkomin heim úr rómantískri ferð frá
Lanzarote þar sem þau sleiktu sólina
í tvær vikur. Á dögunum byrjuðu þau
að búa. Ellen Erla flutti þó ekki langt
frá foreldrum sínum því þau leigja
bakhús í garði Egils og Tinnu á
Grettisgötunni.
„Við erum að koma okkur fyrir og
sambúðin hefur gengið vel hingað til
þótt okkur finnist erfitt að halda íbúðinni hreinni, draslið er fljótt að safnast
upp. Annars er þetta æðislegt, sér í lagi
hér í miðbænum, enda erum við hvorugt með bílpróf og göngum allar okkar
ferðir. Það er samt gott að hafa mömmu
og pabba svona nálægt. Sérstaklega til
að fara til þeirra í mat og fá að þvo
þvottinn hjá þeim,“ segir Ellen hlæjandi
en hún og Ágúst hafa verið saman í
hálft ár. Ellen Erla hefur búið alla ævi á
Grettisgötunni ef hún dregur frá hálfa
árið sem hún stundaði nám við Húsmæðraskólann á Hallormsstað.
Hún segir þá reynslu dýrmæta en
að það hafi verið erfitt að vera svo
langt frá miðbæ Reykjavíkur. „Ég mæli
með þessum skóla og þar lærði ég að
sauma en ég hef mjög gaman af því og
að breyta fötum og bæta einhverju
skemmtilegu við þau. Það var fínt að
prófa að búa annars staðar en í 101,
en ég gæti ekki hugsað mér að
mamma og pabbi myndu flytja. Ég vil
að þau séu alltaf hér svo ég geti komið
í heimsókn í gamla húsið,“ segir hún
hlæjandi.

Matt Dillon of gamall
Ellen Erla notar tímann þar til skólinn byrjar til að starfa með fötluðum
auk þess sem hún vinnur á skemmtistaðnum Rex þar sem hún hefur
starfað í næstum eitt og hálft ár. Hún
segist hafa gaman af vinnunni og að
vinnan með fötluðum sé sérstaklega
gefandi þótt hún geti verið erfið.
„Vinnan á barnum er líka fín þótt
áreitið geti verið mikið. Ég er bara
búin að vinna þarna svo lengi að mér

UNG OG NÝTUR LÍFSINS „Ég ætla að bíða með að eignast börn enda fæ ég barnagleðina í gegnum barnið hans Ágústs auk þess sem Ólafur Egill, bróðir minn, og Esther Talía,
kona hans, eignuðust nýlega litla dóttur sem ég fæ stundum að passa.“
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

er farið að þykja vænt um staðinn og
fólkið sem sækir hann,“ segir hún og
bætir við að ef hún sé ekki að vinna
um helgar þá sé hún úti að skemmta
sér. „Maður verður að njóta lífsins,“
segir hún brosandi og bætir við að
hún byrji yfirleitt djammið á Rex en
færi sig svo yfir á Sólon eða Barinn
þegar líði á nóttina.

Þrátt fyrir ungan aldur hefur Ellen
Erla ekki verið laus við slúðrið og
hefur til dæmis lent á síðum Séð og
heyrt. Hún tekur slíku með jafnaðargeði enda þekkir hún þennan heim í
gegnum fjölskylduna sína. „Mér var
stundum strítt þegar ég var yngri
vegna foreldra minna en í dag er ég
mjög stolt af því að vera dóttir þeirra

og finnst það bara frábært. Ég er ekkert að hlusta á slúðrið og veit að það
fylgir starfi mömmu og pabba og
þeirri staðreynd að þau eru þekkt. Ég
sjálf fæ aukna athygli vegna þeirra en
ætla bara að reyna að nýta mér það
til að ná langt í lífinu,“ segir hún og
bætir við að sögur af stefnumóti
hennar við Hollywood-leikarann

Matt Dillon hafi heldur betur tekið
flug eftir viðtal sem birtist við hana í
Séð og heyrt. „Ég hitti hann á Rex og
hann bauð mér á stefnumót í
hádeginu daginn eftir. Við fórum út
að borða saman en það var ekkert
meira en það. Þetta var fín reynsla en
mér leist ekkert á hann. Hann var allt
of gamall fyrir mig,“ segir Ellen og

21. SEPTEMBER 2007 | SIRKUS | BLS. 9

bætir við að samkvæmt sögunum hefði hún átt að
fara með honum upp á hótelherbergi. „Þetta var
blásið út sem var skrýtin tilfinning en ég veit
hvernig svona virkar enda hef ég fylgst með svona
slúðri í kringum fjölskyldu mína.“

Bíður með barneignir
Námið í Snyrtiakademíunni tekur eitt og hálft ár
en eftir það stefnir Ellen Erla á útlönd. „Mig langar
að fara í nám til London eða jafnvel Los Angeles,
það væri örugglega æðislegt að læra alvöru kvikmyndaförðun þar,“ segir hún og bætir við að vonandi komi kærastinn með. Aðspurð segir hún að
þótt hún sé komin í alvarlegt samband liggi henni
ekkert á að stofna eigin fjölskyldu. Þau Ágúst ætli
ef til vill að fá sér hund en hann eigi barn frá fyrra
sambandi sem dvelji hjá þeim aðra hvora helgi.
„Ég ætla að bíða með að eignast börn enda fæ ég

barnagleðina í gegnum barnið hans Ágústs auk
þess sem Ólafur Egill, bróðir minn, og Esther
Talía, kona hans, eignuðust nýlega litla dóttur
sem ég fæ stundum að passa. Ég er ung og ætla að
njóta lífsins aðeins lengur.“ Spurð segir hún foreldra sína styðja sig í öllu sem hún taki sér fyrir
hendur og að þau séu meira en sátt við val hennar
á snyrtifræðinni. „Sem betur fer eru þau ekki erfið
í þessum málum enda hafa þau vitað um þennan
áhuga minn í langan tíma. Þegar ég var yngri var
ég oft baksviðs í leikhúsinu og fékk að hjálpa
sminkunum að raða upp dótinu og fylgjast með
og þetta er það sem ég finn mig í. Ég held að
mamma og pabbi viti það og eru því sátt. Það
þyrfti alla vega eitthvað mikið að gerast til að ég
skipti um skoðun og myndi sækja um í leiklistardeild Listaháskólans, en maður veit samt aldrei.“
indiana@frettabladid.is

MAMMA OG PABBI Ellen Erla segir foreldra sína styðja sig í öllu því sem hún taki sér fyrir hendur.
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MARGRÉT R. JÓNASARDÓTTIR, FÖRÐUNARMEISTARI HJÁ MAKE UP STORE Í KRINGLUNNI, HÉLT KLÚBBAKVÖLD
Á DÖGUNUM ÞAR SEM HÚN KYNNTI HAUSTTÍSKUNA Í FÖRÐUN FYRIR GESTI. SIRKUS LEIT Í HEIMSÓKN.

MIKIÐ MÁLUÐ AUGU, AUKAAUGNHÁR OG DÖKKAR VARIR
ðaláherslan núna er á augun, þau eiga að vera
mikið förðuð,“ segir Margrét R. Jónasardóttir,
förðunarmeistari hjá Make Up Store í Kringlunni,
þegar hún er innt eftir straumum og stefnum í förðuninni
í haust og vetur. Hún segir að litirnir séu brúnir og gylltir
í bland við bláa tóna. Varalitirnir eru annaðhvort mjög
áberandi eða í björtum berjalitum. Hún segir að rauðar
varir verði vinsælar í vetur ásamt neonmáluðum vörum.
„Ef augu og varir eru dökkmáluð er fallegra að kinnaliturinn sé í lágmarki enda er minna um kinnalit en verið
hefur. Það verður meira um fljótandi krem sem sett eru á
kinnbeinin og hægt er að blanda þeim við farðann sem
gefur húðinni heilbrigðari áferð,“ segir Margrét og bætir
við að grundvallaratriði í förðun sé að hirða vel um húðina. „Margar konur hreinsa aðeins málninguna af
andlitinu á kvöldin en hreinsa ekki á morgnana sem er jafn mikilvægt því húðin
vinnur á óhreinindum yfir nóttina svo
ekki er æskilegt að farði eða krem sé
sett beint yfir án þess að hreinsa því
þá er hætta á útbrotum.“ Margrét
segir að gerviaugnhár, eða aukaaugnhár eins og hún vill kalla þau,
séu afar vinsæl þessa dagana auk
þess sem augabrúnirnar séu
mjög sýnilegar. „Það er alltaf
gaman að prófa sig áfram í
augnhárunum en þau eru
geysilega vinsæl og hafa verið
um tíma. Augabrúnirnar eiga
að vera miklar og þykkar og
bæði í dekkri kantinum og
ljósar.“

A

MARGRÉT R. JÓNASARDÓTTIR

„Augabrúnirnar eiga að vera
miklar og þykkar og bæði í dekkri
kantinum og ljósar.“

BLÁR ER LITURINN „Litirnir sem eru áberandi
núna eru brúnir og gylltir og það verður mikið
um alls kyns bláa tóna sem hafa ekki verið
sýnilegir lengi,“ segir Margrét.

THE MAKE UP STORE Margrét rekur The

Make Up Store í Kringlunni.

KLÚBBAKVÖLD Elín Reynisdóttir
förðunarfræðingur farðar Alexöndru
Jónsdóttur á klúbbakvöldi Make Up
Store.

HAUSTTÍSKAN Í FÖRÐUN
Samkvæmt Margréti þykir flott að mála
augun mikið í haust og vetur og jafnvel
smella upp gerviaugnhárum.
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DJAMMDROTTNINGAR
ÍSLANDS Lilja Björk

Ketilsdóttir, framkvæmdastjóri Remax á Íslandi, er
hér ásamt Evu Lilju
Skagfjörð, ofurskutlu og
hárgreiðsludömu.
Þess má geta að
hún er dóttir
Valgeirs
Skagfjörð leikara
sem hefur
hjálpað þjóðinni
að hætta að
reykja síðustu
ár.

N Hverjir voru hvar
Eftir hrakfarir síðustu vikna
ákvað Sirkusstjórinn að
taka sig á. Hann var
viss um að áruskrúbb
og hárlitur myndu
bjarga málunum.
Honum var boðið í
nokkur partí og því
var vissara að reyna
að vera svolítið
flottur á því, enda
eru partí í heimahúsum að verða það allra
svalasta. Allavega hjá
þeim sem þykir enn þá
töff að reykja. Á
föstudagskvöldið rak
hann inn
nefið á
Ölstofuna en
var
fljótur að
bakka út þar sem
fjölmiðlakonur landsins
höfðu nánast hertekið
staðinn. Hann fór því
yfir á Óliver. Þar var
Baldur hárgreiðslumógúll, Hreggviður
Steinar Magnússon,
KB-banka gæi, ásamt
vinum
sínum. Á
B5 voru
Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir, Pétur
Jóhann Sigfússon og
Birgitta Haukdal. Á
laugardagskvöldið
dansaði Sirkusstjórinn
uppi á borðum í partíi
hjá Ástu Andrésdóttur, aðstoðarritstjóra á Nýju Lífi. Í
því hressa teiti var
líka Andri Snær
Magnason, Guðmundur Steingrímsson og Kristján Guy
Burgess. Sunnudagurinn fór aðallega í
að setja niður haustlauka og jafna sig
eftir gleði helgarinnar með tilheyrandi
gulrótarsafadrykkju
og vídeóglápi.

7-9-13
Skemmtistaðurinn 7-913 var opnaður formlega
í síðustu viku. Af því tilefni var haldið heljarinnar opnunarteiti þar sem
helstu skrautfjaðrirnar í
íslensku skemmtanalífi
fjölmenntu.

HIMINLIFANDI! Ásta, Ingunn og Maggí

skörtuðu sínu fegursta.

Tískuelítan fjölmennti
FLOTTIR Ein af aðaltískusprautum
bæjarins, Haffi Haff, ásamt Enver. Takið
eftir fatnaði Haffa, ef hann klæðir sig í
eitthvað máttu bóka að það er smart!

Rúbín
TÍSKUELÍTAN

Ragna, Harpa og
Ási Már létu sig
ekki vanta.

LÍFLEG Viktoría Ólafsdóttir og
Þorsteinn Ólafsson skemmtu
sér vel.
MYND/HÖRÐUR

Í GÓÐUM GÍR Pétur Jónsson og
Sigrún Sigurðardóttir drukku í sig
stemninguna.
MYND/HÖRÐUR

N Hvað á að gera
um helgina?
„Ég fór til Akureyrar um
síðustu helgi svo ég
held ég taki því bara
rólega þessa helgi.
Systir mín kemur í
heimsókn frá útlöndum
og svo ætla ég að
læra fyrir Kennó og
hafa það gott.“
KRISTÍN RÓS
HÁKONARDÓTTIR
SUNDKONA.

„Ég ætla að ná hinu fullkomna jafnvægi
milli fjölskyldulífs, rómantíkur og pólitíkur.
Það er heilmikil áskorun en ég kvíði
engu! En vonandi gefst tækifæri til að
kíkja á nýfæddu heimasætuna á Brú í
Litla-Skerjafirði og hjóla 15 hringi í
kringum Tjörnina í
Tjarnarsprettinum
2007 í tilefni
samgönguviku.
Það myndi
kóróna góða
helgi.“
ODDNÝ
STURLUDÓTTIR
BORGARFULLTRÚI.

GLAÐAR Í BRAGÐI

Ingibjörg Bára
Sveinsdóttir, blaðakona
á Blaðinu, er hér ásamt
mæðgunum Fríðu
Björnsdóttur á
Morgunblaðinu og Völu
Ósk Bergsteinsdóttur.
HRESSAR Arna Schram, formaður Blaða-

mannafélagsins, Ólöf Rún Skúladóttir
fréttamaður og Kolbrún Kristvinsdóttir.
MYNDIR/ARNÞÓR

Töluðu frá
sér allt vit!
Það var glaður hópur kvenna sem
mætti í Rafstöðvarheimilinu í Elliðaárdal síðastliðið föstudagskvöld.
Boðið var upp á rauðvín, hvítvín og
bjór ásamt léttum veitingum. Ekki
var annað að sjá en að allar skemmtu
sér konunglega. Þegar líða tók á
nóttina hópuðust dömurnar á dansgólfið og sýndu villta takta.

ALLTAF JAFN FALLEGAR Júlía Margrét

Alexandersdóttir, blaðamaður á
Fréttablaðinu, og Guðrún Hrund
Sigurðardóttir, ritstjóri Gestgjafans.

BROSMILDAR

Fréttakonurnar
Anna Kristín
Jónsdóttir og
Þórdís
Arnljótsdóttir
höfðu um
margt að tala.

BÁÐAR MEÐ HVÍTAR
TÖSKUR Ofurþulan

Guðrún Kristín
Erlingsdóttir á RÚV er
hér ásamt Bríeti
Konráðsdóttur.

SAMGÖNGUVIKAN 2007

Gaman
að ferðast saman

Látum hjólin
snúast

Föstudagur 21. september

Laugardagur 22. september

Kl. 7.20

Kl. 12.00

„Víst er gaman í strætó!“
Tónlistarmenn skemmta farþegum frá kl. 7.20 til 8.00:
Kira Kira
Mr. Silla
Svavar Knútur og Jón Geir
Ólöf Arnalds
Magga Stína

kl. 7.20
kl. 7.21
kl. 7.20
kl. 7.38
kl. 7.23

Hjólalestir leggja af stað til Nauthólsvíkur:

frá Firði að HÍ
frá Gerðubergi að MR
frá Spönginni að Hlemmi
frá Öldugranda að Versló
frá Lækjartorgi að Grensás

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.00
12.45
13.20
13.00
13.00

Kl. 13.45

Lifandi vegvísar á Hlemmi og í Mjódd veita ráðgjöf um
leiðakerfi Strætó.

Kl. 14.30

Kl. 16.30 Retro Stefson á Hlemmi
Hljómsveitin Retro Stefson treður upp frá kl. 16.30 til 17.30.
Kl. 15.30 „Paradoxes in cycling safety – Mótsagnir í öryggi hjólreiðafólks“
Fyrirlestur á Reykjavíkurtorgi, Borgarbókasafni í Grófarhúsi,
Tryggvagötu 15. John Franklin fjallar um öryggi hjólreiðamanna. Fyrirlesturinn er á ensku. Pokasjóður styrkir komu
Johns Franklin til Íslands.

Hafnarborg í Hafnarfirði
Sjálandsskóla í Garðabæ
Gerðasafni í Kópavogi
Árbæjarsafni
Vesturbæjarlaug

Allir hjóla saman frá Nauthólsvík að Ráðhúsi Reykjavíkur

Tjarnarspretturinn ræstur við Vonarstræti
Farnir verða 15 hringir kringum Tjörnina.
Kl. 15.15

Gísli Marteinn Baldursson afhendir verðlaun
í Tjarnarsprettinum í Ráðhúsi Reykjavíkur

Kl. 14–17 Þrautabraut á Austurvelli
Fyrir unga hjólreiðamenn á öllum aldri.
Kl. 15.30

„Stigið á sveif með sögunni“
Óskar Dýrmundur Ólafsson fjallar um sögu hjólreiða
á Íslandi.

Kl. 16.00

„Hjólað af öryggi á götum borgarinnar“
Fyrirlestur Johns Franklin, bresks sérfræðings í öryggi
hjólreiðamanna. Franklin, sem talar á ensku, mun einnig
leiðbeina hjólreiðafólki í lokin.
Hjólasýning
Sýnd verða fjölbreytt hjól; keppnishjól, liggihjól, samanbrjótanleg hjól, fjölskylduhjól, gamalt íslenskt sendlahjól, o.fl.

Stræti fyrir alla

Ljósmyndir á flatskjá af hjólreiðafólki frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur.

Vitundarvakning um nauðsyn þess að draga
úr mengun af völdum umferðar og hvatning
til breyttra og betri samgönguhátta. 1.300
borgir í Evrópu taka þátt í Samgönguviku 2007.

EVRÓPSK
SAMGÖNGUVIKA

frá
frá
frá
frá
frá

Korti af hjólaleiðum í Reykjavík verður dreift til gesta.

Reykjavíkurborg

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 07-1201

Leið 1
Leið 3
Leið 6
Leið 13
Leið 14

Hóphjólreiðar til Ráðhúss Reykjavíkur
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Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Þorgrímur fær 5 stjörnur

N Hvaða kvikmynd
sástu síðast?

Þ

orgrímur Þráinsson er sexa og son. Hann á eftir að verða fyrirmynd
allra
almennilegra
er gífurlega merkiÞORGRÍMUR
íslenskra manna og
leg tala,“ segir SigÞRÁINSSON
íslensku konurnar eiga
ríður Klingenberg spá„Hann á eftir að verða
eftir að dá hann. Fjölkona um rithöfundinn.
fyrirmynd allra
skylda hans dafnar vel
„Hann hefur sigurvegaralmennilegra íslenskra
og bókin sem hann var
ann í orkunni sinni og er
manna og íslensku
að gefa út selst upp í
ýmislegt búinn að bralla í
konurnar eiga eftir að
metupplagi. Hann mun
gegnum tíðina. Hann er
dá hann.“
útbúa námskeið sem
núna að skjótast upp á
hann fer með víða og
stjörnuhimininn
með
ógnarhraða svo það verður ekkert allt verður eins og blómstrið eina.
talað um annað en Þorgrím Þráins- Þorgrímur hefur mikla heilunar-

orku. Allt sem hann gerir, segir,
skrifar, fer inn í hjartastöðina á
fólki. Hann er búinn að vera mikið
að melta hlutina með sér, síðastliðið rúmt ár, og hefur ákveðið að
sleppa mörgu sem hann ætlaði að
gera og er búinn að finna sér frábæran farveg og er að fara inn á
nýtt þriggja ára tímabil þar sem
sólin verður í heiði og hjá Þorgrími
enginn leiði. Þorgrímur mun sjá og
sigra, það er enginn vafi. Hann fær
fimm stjörnur.“

SAFNARABÚÐINNI LOKAÐ EFTIR 35 ÁRA REKSTUR
„Ég sá kvikmyndina Veðramót síðast
þegar ég fór í bíó. Mér fannst þetta fín
mynd. Vel leikin og flott.“
Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona.

„Ratatouille og mér fannst hún mjög
skemmtileg. Ég hló upphátt allan tímann
og þar sem ég hlæ mjög hátt var þetta
mjög vandræðalegt.“
Margrét Eir Hjartardóttir, söng- og
leikkona.

Gullmolar á góðu verði
„Það verður eftirsjá að versluninni
enda ekki margar svona búðir í borginni,“ segir Högni Gunnarsson, sem
stendur á bak við búðarborðið í
Safnarabúðinni við Frakkastíg þar sem
dyrunum verður brátt lokað.
Verslunin hefur verið fastur punktur
í bæjarferðum margra safnara í 35 ár
en þar er hægt að kaupa og selja notaða geisladiska, vínylplötur, dvd, VHS,
tölvuleiki, vasabækur og tímarit.
Lengst af hefur Hreiðar Þór
Sæmundsson rekið Safnarabúðina.
Faðir hans stofnaði verslunina og rak
hana á undan honum en nýlega seldi
Hreiðar verslunarhúsnæðið og ákvað
að leggja verslunina niður.
„Ég bý hér fyrir ofan verslunina og
var fastagestur hérna,“ útskýrir Högni
sem keypti lager verslunarinnar og er
að koma honum út á hreint ótrúlega
lágu verði. „Það er hægt að gera góð
kaup ef menn nenna að róta aðeins,“
segir Högni og bendir á gullmola í
vínylsafninu á borð við leikritin Gullna
hliðið eftir Davíð Stefánsson og
Íslandsklukkuna eftir Halldór Laxness.
„Ég held mér sé óhætt að segja að þetta
sé stærsta vínylplötuverslun landsins,
það eru ótrúlegustu hlutir til hérna.“
Finni maður uppáhaldsplötuna sína í
verslunni býður Högni viðskiptavinum sínum upp á þá þjónustu að fá
gangverk í hana svo hún geti verið
öllum sýnileg sem veggklukka og
- snæ
hreinasta stofustáss.

RISAÚTSALA Á FORTÍÐINNI Safnarabúðín hættir brátt starfsemi en þar er að finna mikinn lager af vínyl, geisladiskum og myndbandsspólum. Högni hefur einnig fundið vínylplötunum nýtt hlutverk og gefur þeim framhaldslíf í formi veggklukkna.

SPURNINGAKEPPNI Sirkuss

Ólöf Nordal alþingiskona.

„Astrópíu. Mér fannst hún frábær.
Skemmtilegt að sjá loksins íslenska
grínmynd og bara íslenska mynd sem
fjallar um eitthvað annað en þunglyndi,
dóp og dauða. Hún kom mér skemmtilega
á óvart. Mæli með henni.“
Skjöldur Eyfjörð hárgreiðslumaður.

1. Hver er söngvari
Led Zeppelin?
2. Hvað heitir nýr sjónvarpsþáttur
Andreu Róberts?
3. Hverjar leika Skoppu og Skrítlu?
4. Hvað heitir nýja platan hans
Magna?
5. Hvað var Janis Joplin gömul
þegar hún lést?
6. Hver er bæjarstjóri
Bolungarvíkur?
7. Hvað á nýjasta Indiana Jonesmyndin að heita?
8. Hver þjálfar kvennalið Vals í
fóbolta?
9. Hver leikur Jesús í Símaauglýsingunni?
10. Um hverja fjallar kvikmyndin
TMNT?

1. Robert Plant. 2. 07/08. 3. Hrefna Hallgrímsdóttir og
Linda Ásgeirsdóttir. 4. Magni. 5. 27 ára. 6. Grímur
Atlason. 7. Indiana Jones og konungsríki kristalshauskúpunnar. 8. Elísabet Gunnarsdóttir. 9. Björn Hlynur.10.
Stökkbreyttu táninga ofurskjaldbökurnar.

„Ég sá The Holiday með þeim Cameron
Diaz og Kate Winslet. Þetta er ekta
stelpumynd sem mér fannst æðislega
rómantísk og dásamleg. Akkúrat eins og
mig langar að horfa á.“

SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. FJÖLMIÐLAMAÐURINN HELGI SELJAN VIRÐIST
ÓSIGRANDI EN HÉR MÆTIR HANN TROMMARANUM HANNESI HEIMI FRIÐBJARNARSYNI.

N Helgi Seljan 6 RÉTT SVÖR

N Hannes H. Friðbjörnsson 7 RÉTT SVÖR

1. Robert Plant.
2. 0708.
3. Veit ekki.
4. Magnús.
5. 27.

1. Robert Plant.
2. Í stuði.
3. Hrefna Hallgrímsdóttir
og Linda Ásgeirsdóttir.
4. Magni.
5. 27.

6. Grímur Atlason.
7. Indiana 4.
8. Hrafnhildur Gunnarsdóttir.
9. Björn Hlynur.
10. Turtles.

6. Grímur Atlason.
7. Search for the Holy War.
8. Elísabet Gunnarsdóttir.
9. Björn Hlynur.
10. Veit ekki.

Sigurgöngu Helga er lokið. Hannes Heimir sigrar með sjö stigum gegn sex. Helgi skorar á útvarpsmanninn Andra
Frey Viðarsson. Fylgist með í næstu viku.
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