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VEIKINDI SETJA STRIK Í REIKNINGINN

Björk frestaði í gær tónleikum sínum á
tónlistarhátíðinni Big Day Out í Ástralíu
sökum veikinda.

■ Heyrst hefur
Klingenberg klikkar ekki
Þegar Dagur B. Eggertsson tók við sem
borgarstjóri spáði Sigríður
Klingenberg fyrir honum í
Sirkus. Það hefði líklega
engan grunað hvað væri
í vændum en frú
Klingenberg sagði þetta
um Dag: „Hann þarf hins
vegar að vera á
verði því
stundum er
ekki allt
eins og
það
sýnist og hún er ekki einleikin vitleysan í
kringum pólitíkina í borgarstjórn. Dagur
þarf að muna að taka mikið af hákarlalýsi þegar hann vaknar á morgnana til að
vera vel varinn fyrir veseninu í borgarstjórn því það er rétt að byrja. Hann
verður að vera tilbúinn í slaginn og ávallt
viðbúinn því reynt verður að saga
lappirnar undan borgarstjórastólnum hjá
honum.“

Þyrnum stráð ferðalag
Bjarkar um Eyjaálfu
var tilkynnt að Björk hefði hætt
við tónleika sína á tónlistarhátíðÍinnigær
Big Day Out vegna veikinda. Í
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Bergþóra Magnúsdóttir
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yfirlýsingu sem tónleikahaldarar
sendu frá sér kemur fram að læknir
hafi ráðlagt íslensku söngkonunni að
hvíla raddböndin vegna of mikils
álags að undanförnu, en Björk hefur
verið á stanslausu tónleikaferðalagi í
tæpt ár við að kynna nýju plötuna
sína Volta. „Okkur þykir þetta leitt en
ákvörðunin er tekin í samráði við
lækna eftir tónleika hennar við
Óperuhúsið í Sydney,“ segir í yfirlýsingu frá aðstandendum Big Day Out
en samkvæmt bloggsíðu Jónasar Sen
var baulað á Björk á meðan tónleikar
hennar stóðu fyrir framan Óperuhúsið í Sydney og er talið að þar hafi verið

Lára Sveinsdóttir
leikkona

REYKJAVÍK

að verki aðdáendur Rage Against the
Machine.
Ferðalag Bjarkar til Ástralíu og
Nýja-Sjálands hefur verið töluvert í
fréttum hér á landi. Strax eftir áramót
birtust uppblásnar vodkadrykkjusögur af söngkonunni þar sem hún
var hafa sögð að afi hennar og amma
drykkju lítra af vodka á hverjum föstudegi. Fréttirnar fóru töluvert fyrir
brjóstið á Íslendingum og faðir Bjarkar, Guðmundur Gunnarsson, sagði
fréttirnar vera með öllu tilhæfulausar
og að þær hefðu móðgað háaldraða
foreldra hans. En þar með var ekki allt
búið enn.
Ljósmyndarinn Glenn Jeffrey fékk
að finna til tevatnsins á Aucklandflugvellinum á Nýja-Sjálandi þegar

hann reyndi að taka myndir af henni
og framkvæmdastjóra tónleikaferðalagsins. Einar Örn Benediktsson, talsmaður Bjarkar hér á landi, sakaði ljósmyndarann um að hafa reynt að króa
þau af. Jeffrey lýsti því yfir í samtali
við fjölmiðla á Nýja-Sjálandi að hann
hefði einungis verið að sinna sínu
starfi.
En Björk er ekki af baki dottin þótt
hún hafi þurft að fresta tónleikum
sínum í Ástralíu því hún mun væntanlega halda til Peking í Kína þar sem
tónleikaferðalaginu verður haldið
áfram í mars.
- fgg
TIL KÍNA

Björk mun halda tónleika í Kína í mars.

Borgarstjórinn ﬂytur

MORGUNMATURINN: Hafragrautur og
lýsi.
SKYNDIBITINN:
Pylsa með öllu nema
hráum.
UPPÁHALDSVERSLUN: Kolaportið.
LÍKAMSRÆKTIN:
Pilates hjá Ástrós og
sund í Vesturbæjarlauginni.
RÓMÓ ÚT AÐ
BORÐA: Við Tjörnina.
BEST VIÐ BORGINA:
Stutt í allt.

að eru miklar breytingar á lífi
Ólafs F. Magnússonar borgarÞ
stjóra. Ekki er nóg með að hann sé
kominn með nýja vinnu heldur hyggst
hann flytja. Einbýlishús hans við Vogaland 5 í Reykjavík hefur verið til sölu í
töluverðan tíma en það er 339 fermetrar að stærð. Vogalandið er ekki
verðlagt í auglýsingunni en miðað við

fasteignaverð í hverfinu ætti húsið að
kosta vel yfir 100 milljónir króna.
Húsið er sérlega vandað og stendur
mjög nálægt Víkingsheimilinu. Það er
á tveimur hæðum. Í auglýsingu á fasteignavefnum segir að húsið sé hentugt fyrir stóra fjölskyldu. Ólafur hefur
búið í Fossvoginum í mörg ár en hann
var einn af þeim sem mótmæltu hvað

hæst þegar sú tillaga kom upp að setja
veg í gegnum Fossvogsdalinn enda
vildi hann ekki láta eyðileggja hverfið
sitt með bílaumferð. Sálfræðingar
segja að mestu streituvaldar í lífi fólks
séu að skilja, skipta um vinnu og flytja.
Ólafur ætti því að fara hægt í sakirnar
og gæta að sér eftir orrahríð síðustu
daga.

X og W -fyrir kröfuharða
X3500 og W3000 háskerpu LCD sjónvörpin bera af í myndgæðum.
Upplifðu Sony BRAVIA LCD sjónvörpin í Sony Center.
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Sony X3500 BRAVIA LCD sjónvarp
Fást í 40, 46 og 52 tommum

Sony W3000 BRAVIA LCD sjónvarp
Fást í 40 og 46 tommum

Full HD 1080p upplausn • 100hz Motionflow
BRAVIA Engine Pro myndstýring • x.v.Colour
24p True Cinema • Live Colour Creation
BRAVIA Theatre Sync • Photo TV HD
Innbyggður stafrænn sjónvarpsmóttakari

Full HD 1080p upplausn • x.v.Colour
BRAVIA Engine Ex myndstýring
24p True Cinema • Live Colour Creation
BRAVIA Theatre Sync • Photo TV HD
Innbyggður stafrænn sjónvarpsmóttakari

"besta sjónvarp sem við höfum prófað" - HDTVtest.co.uk

"einungis X3500 toppar þetta" - HDTVtest.co.uk

www.sonycenter.is

Kringlan
103 Reykjavík
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588-7669 (588-SONY)
info@sonycenter.is
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ÞÚSUNDÞJALASMIÐURINN
BOGI OG
EIGINKONA
HANS,
NARUMON.

REISTU TAÍLENSKT BAÐHÚS

ALSÆLA Á ÁLFTANESINU
„Við hjónin höfum rekið veitingahúsið Gullna hliðið heima í
sólstofunni hjá okkur í rúm fimm ár þar sem áherslan er lögð
á taílenskan mat. Fyrir tæpum tveimur árum ákváðum við að
færa út kvíarnar og hófum að byggja baðhúsið sem við
opnuðum fyrir mánuði síðan,“ segir Bogi Jónsson en hann
rekur veitingahúsið og baðhúsið Alsælu ásamt eiginkonu
sinni, Narumon Sawangjaitham. Veitingahúsið Gullna hliðið
hefur notið mikilla vinsælda og er núna uppbókað öll
föstudags- og laugardagskvöld fram í ágúst en veitingahúsið
er opið öll kvöld vikunnar, „Ég kynntist konunni minni,
Narumon, í Taílandi fyrir 20 árum, við giftum okkur og í
kjölfarið flutti hún til Íslands. Eftir að hafa kynnst Taílandi
fannst mér það skylda mín að gefa Íslendingum nasaþef af
menningu þeirra,“ segir Bogi en þau hjónin ráku um skeið
taílenskan skyndibitastað, Thailand, sem staðsettur var á
Laugavegi og seinna meir uppi á Höfða en meðfram veitingarekstrinum ráku þau verslun með taílenskri sérvöru.
Framkvæmdagleðin reyndist þó hjónunum dýrkeypt og árið
1996 þurftu þau að selja allt sitt til að eiga fyrir skuldum. Þau
sögðu skilið við veitingareksturinn í bili og tóku sér á leigu
Hlið á Áltanesi sem var þá eyðibýli og gerðu það íbúðarhæft
en árið 2005 keyptu þau húsið og lóðina, þar sem Bogi reisti
baðhúsið. „Það var gamalt bátaskýli á landinu þar sem
baðstofan er í dag. Ég reif skýlið niður en byggði það aftur í
sömu ásýnd að utanverðu en innréttaði húsnæðið að innan
með asísku þema, þar sem taílenskar baðstofur voru hafðar
að leiðarljósi,“ segir þúsundþjalasmiðurinn Bogi sem hefur
séð um byggingaframkvæmdir baðhússins frá A-Ö en núna er
hann á fullu við að reisa fjögurra bursta torfbæ á lóðinni
þangað sem fjölskyldan og veitingahúsið munu flytja.
„Baðhúsið sjálft var tilbúið fyrir ári síðan en það tók okkur
árið að fá réttindi og leyfi í gegn fyrir reksturinn. Taílensku
baðhúsin eru stór hluti af menningunni þar ytra og því
langaði okkur að opna eitt slíkt hér en við leggjum ríka
áherslu á að bjóða upp á fyrsta flokks taílenskt nudd,“ bætir
Bogi við en auk nuddsins bjóða þau upp á jurtagufubað og
heitan sjópott en sjópotturinn er uppi á þaki baðstofunnar
þar sem hægt er að njóta útsýnisins og kyrrðarinnar, en Hliði
er út á tanga á Álftanesi. „Í öllum þeim hraða og erli sem við
búum í er mikilvægt að fólk geti slakað á og hvílt sig. Það þarf
hver og einn að fá tækifæri til þess að komast í tengsl við
sjálfan sig og njóta innri friðar en það er einmitt hugmyndin
með baðstofunni,“ segir Bogi að lokum. Bergthora@frettabladid.is

EINS OG ÆVINTÝRI

Bogi og Narumon hafa
innréttað baðhúsið þar sem
notalegt og hlýlegt
andrúmsloft er haft í
hávegum.

Í ALSÆLUNNI

Bogi í heita sjópottinum sem er uppi á þaki
á baðhúsinu.

Skífulistinn topp 20
Vinsælustu titlarnir
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Mugison
Villi Vill
Hjálmar
Páll Óskar
Radiohead
Hjaltalín
Ýmsir
Creedence Clearwater R
Ellen Kristjánsdóttir
Eagles
Gus Gus
Led Zeppelin
Johnny Cash
Sprengjuhöllin
Cat Stevens
Ný Dönsk
Einar Scheving
Bloodgroup
Ýmsir
Ýmsir

A Aftur á lista N Nýtt á lista
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Lækkar frá síðustu viku
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Mugiboogie
Myndin af þér
Ferðasót
Allt fyrir ástina
In Rainbows
Hjaltalín
Pottþétt 45
Chronicle: 20 Greatest Hits
Einhversstaðar einhverntíma
Long Road Out Of Eden
Forever
Mothership
Ring Of Fire
Tímarnir okkar
The Very Best Of
Best Of 1980-1990
Cycles
Sticky Situation
100 íslensk barnalög
Number Ones

Hækkar frá síðustu viku
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Stendur í stað

13

16

19

Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum í Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Astrópía
Næturvaktin
I Now Pron. You Chuck & Larry
Disturbia
Bourne Ultimatum
Top Gear
High School Musical 1
Secret
Mýrin
High School Musical 2
Meet the Robinsons
Grettir í Raun
Doddi
Hákarlabeita
Harry Potter the Order of Pho
Mr. Brooks
Hairspray
Knocked Up
Bratz the Movie
Köld Slóð

Listinn gildir 25. jan til 1. feb 2008

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLASTA TÓNLISTIN
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BRÖNDUKÁPA Þessi kápa kemur úr klæðaskáp ömmu hennar. Kápan

er í senn dramatísk og glæsileg.

Í ANDA PRETTY WOMAN Guðrún féll fyrir þessum stígvélum á dögunum
en þau eru frá hinni ítölsku Prödu og fást hjá Sævari Karli.

Í SELSKINNSPELSI Húfan kemur úr klæðaskáp móður hennar en
selskinnspelsinn er hún búin að eiga í mörg ár. Ef hún hefði ekki átt
þetta dress hefði hún orðið úti þegar hún bjó í París, það verður svo
kalt þar á veturna. Guðrún segir að pelsinn hafi líka skapað góða
stemningu því það hafi allir viljað tala við hana þegar hún klæddist
honum í París og helst viljað klappa honum.

GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR, VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR OG STARFSMAÐUR HJÁ SÆVARI KARLI, Á SÉRLEGA
VANDAÐAN OG ELEGANT FATASKÁP. HÚN ER UNDIR MIKLUM PARÍSARÁHRIFUM EN HÚN HEFUR VERIÐ MEÐ
ANNAN FÓTINN Í TÍSKUBORGINNI UNDANFARIN ÁR.

Glæsileg og geislandi
Hverju kaupir þú mest af ? „Einu
sinni bjó ég í mjög litlu stúdíói í Latínuhverfi Parísar. Eldhúsið var inni í
skáp og fötin falin í speglaskáp á baðinu. Þetta var bóhemlíf. Leigan var há,
alveg í stíl við verð á tískufatnaði. Þá
ákvað ég að eyða frekar í fátt gott en
mikið ódýrt. Helst sökum plássleysis.
Núna þegar eldhúsið er loks komið út
úr skápnum, held ég mig enn við þetta.
Eins hefur amma mín gefið mér mikið
af fallegum flíkum af sér og þær held
ég mjög upp á. Ég á því nóg en læt
stundum undan freistingum hjá
Sævari Karli, enda til þess gerðar.“
Hvaðan er fataáhuginn kominn,
ertu alin upp við pjatt? „Frá ömmu
Þóru. Hún hefur kennt mér margt um
fatnað, gæði og snið. Afi og amma
ráku undirfataverslunina Ólympíu um
árabil og amma saumaði brjóstahöld
og sokkabönd á íslenskar konur. Svo
ég tali nú ekki um slankbeltin, en með
þeim gátu allar sem vildu fengið fallegt
mitti. Nú stend ég sjálf hjá Sævari Karli
og er nokkurs konar spesíalisti í að
ráðleggja konum hvað klæðir þær
best.“
Hvað finnst þér skipta mestu máli
þegar þú kaupir þér föt? „Sem stelpa
fékk ég að ganga í fataskápinn hjá
ömmu og vandist þar ákveðnum
klassa. Gæði og góð snið skipta mig
mestu máli.“
Hvað finnst þér klæða þig best?
„Klæðir ekki alla best að vera hamingjusamir og ástfangnir? Þá ljóma
tuskurnar utan á manni!“
Snobbar þú fyrir merkjum? „Nei!
Aftur á móti vil ég gæði og einfaldleika. Eins og til dæmis Branda, kápa
með tígrismynstri sem amma átti
lengi og gaf mér síðan. Branda mun
fylgja mér þar til yfir lýkur, enda tímalaus og dramatísk flík.“
Í hvaða borg finnst þér skemmtilegast að versla? „Síðustu tíu ár hef
ég verið með annan fótinn í París í
vinnu og námi. Það er borgin mín. Þar
er tískan áberandi og sniðug kona
lærir fljótt hvernig hægt er að tolla í
tískunni án þess að fara alveg á kúpuna. Til dæmis á hún eina dýra og fallega tösku sem setur elegant stíl á
heildina, verslar svo kannski annað
ódýrara. Eins og allir vita eru Frakkar

DÖMULEG Stígvélin eru sérlega falleg að aftan, reimuð og

smart.

heldur frjálslegir í ástarmálum. Í París
eiga þær liðugustu jafnvel einn til tvo
elskhuga og það þykir í lagi. Þeir gefa
ástkonunni oft föt og töskur en verðmætið fer auðvitað eftir því hversu
heitt er elskað! Þegar svo slitnar upp
úr sambandinu enda gjafirnar oft í
Dépôt-Vente búðum. Þær sérhæfa sig
í sölu á notuðum tískuvarningi. Heill
heimur af tísku. Eins er flott að fá
boðskort á lokaðar útsölur hjá stóru
tískuhúsunum. Margar skæru af sér
aðra stórutána til að komast í svoleiðis
partí.“
Hvað þarf flík að hafa til að bera til
þess að þú fallir fyrir henni? „Hún
þarf að vera beinsmart. Ég sé það
strax!“
Eyðir þú miklum tíma í að velja
þér föt á hverjum degi? Áttu það til
að skipta átta sinnum um dress áður
en þú ferð út á morgnana? „Ég ákveð
dressið í baðkarinu á morgnana eða
kvöldið áður, eldsnögg.“
Klæðir þú þig eftir veðri? „Ég er
alltof mikil lady til að láta veðrið
stöðva mig. Ef það rignir, snjóar eða
hvaðeina ríf ég frekar af mér skóna og
hleyp berfætt. Frekar það en að eyðileggja skópar. Ef ég er í fylgd herramanns bjargar hann mér kannski og
ber mig á herðum sér! Einu sinni

missti ég hæla- ÍTÖLSK
skó af fæti er ég HÖNNUN
þeysti um á Guðrún segist varla
mótorhjóli
í tíma að nota þessa
undirgöngum
tösku, en hún fékk hana
– ég sá lengi á í París. YSL er í miklu
eftir þeim skó!“ uppáhaldi hjá henni.
Hver
eru
EINFÖLD OG
algengustu
FALLEG
tískumistök
sem
konur Þessa
gera? „Alltof tösku
þröng föt mis- fékk
Guðrún
klæða marga.“
í
Hvað vantar
verslþig í fataskáp- uninni
inn? „Líklegast Kisunni á
myndarlegan
Laugavegi.
mann
sem
stykki svo fram
á hverju kvöldi og yljaði mér!“
Hvað verður heitast fyrir sumarið? „Vonandi skærir, sterkir litir
og alls konar mynstur.“
UPPÁHALDSSKÓRNIR

Lakkskór frá Prada sem
Guðrún fékk í Sævari Karli.
Hún getur gengið á þeim í
átta tíma án þess að verða illt í
fótunum en hún er lítið fyrir að vera í
háhæluðum skóm allan daginn.

ELEGANT í D&G frá toppi til táar. Dragtin er skvísuleg með flottu
mitti og fallegu herðasniði. Hún fæst hjá Sævari Karli.
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FYRIR FJÓRUM ÁRUM LEIT HLJÓMSVEITIN NYLON DAGSINS LJÓS. EFTIR AÐ EMILÍA ÓSKARSDÓTTIR HÆTTI Í BAN
SÖGNUM OG ERU ÞÆR ALMA, KLARA OG STEINUNN AÐ UNDIRBÚA NÆSTU ORRUSTU. MARTA MARÍA JÓNASDÓT

STEINUNN, ALMA OG KLARA FENGU HJÁLP FRÁ HAFFA HAFF OG SKILDI EYFJÖRÐ Í MYNDATÖKUNNI. SKJÖLDUR SÁ UM ÚTLITIÐ EN HAFFI FÖRÐUNINA. MYNDATAKAN FÓR FRAM Á HÓTEL BORG.

NÚ ER MEIRA PLÁSS Á SVIÐ
að er stjörnubragur yfir Ölmu,
Klöru og Steinunni enda eru þær
Þ
orðnar vel sigldar eftir að hafa verið í
sviðsljósinu í fjögur ár. Þegar þær byrjuðu í Nylon voru þær litlar, óreyndar
menntaskólastelpur og því má eiginlega segja að líf þeirra hafi stökkbreyst.
Það breyttist allt í mars 2004. Síðasta
sumar gengu þær í gegnum skrýtið
tímabil þegar Emilía ákvað að yfirgefa
þær í nafni ástarinnar, en hún gekk að
eiga kærasta sinn til margra ára, Pálma
Sigurðsson. Í kjölfarið fór af stað
orðrómur um að Nylon-ævintýrið væri
á enda en stelpurnar þvertaka fyrir
það. „Það urðu kaflaskipti í sumar
þegar Emilía hætti í hljómsveitinni og í
kjölfarið þurftum við að kafa ofan í
kjölinn og athuga hvernig staðan væri
nákvæmlega. Þetta var aðeins meira
mál en við héldum í upphafi. Það kom
samt aldrei neitt annað til greina en að
halda áfram í hljómsveitinni,“ segir
Alma. „Það voru engin slagsmál og
engar sóðalegar sögur,“ segir Steinunn
og hinar grípa fram í fyrir henni:
„Emilía kallaði okkur ekki á neyðarfund til að tilkynna okkur að hún væri
að hætta. Þetta var alls ekki þannig.
Við vorum búnar að finna það í þó
nokkurn tíma að þetta lá í loftinu. Að
vera í svona hljómsveit kallar á mikla
vinnu og það þurfa allar að vera 100% í
því,“ segir Klara. Þær segjast allar skilja
vel að Emilía hafi ákveðið að hætta því
það fari ekki saman að vera giftur og í
hreiðurhugleiðingum og vera í svona
hljómsveit. „Þetta var bara nóg fyrir
hana og á þessum tímapunkti vildi
hún skipta um vinnu. Hún fann að
þetta var ekki lengur vinna sem hentaði henni,“ segir Klara. „Ef þú hugsar út
í það, þá gengur ekki upp að vera giftur
og vera í þessu. Í fyrra vorum við í sjö
mánuði í burtu frá fjölskyldum og
vinum,“ segir Steinunn og Klara segir
að það sé mjög strembið. Þær vilja þó
ekki meina að brotthvarf Emilíu hafi

skapað vonda stemningu í bandinu.
„Það góða við þetta var að eftir að
Emilía kvaddi fundum við enn þá betur
að við vildum vera í þessari hljómsveit.
Þetta gerðist líka á mjög sérstökum
tíma því akkúrat á þessum tímapunkti
vorum við farnar að horfa í aðrar áttir.
Okkur langaði til að breyta tónlistinni
aðeins, prufa aðra tónlistarstefnu.
Holiday er til dæmis miklu meira
popplag en við höfum verið að vinna
að. Og svo er það lag ekkert sérstaklega
íslenskt heldur. Við erum líka örlagatrúar og trúum því að það sem eigi að
gerast muni gerast. Það er einhver
ástæða fyrir öllu og við vorum aldrei
hræddar um að þetta myndi klúðrast,“
segir Klara.

Hver með sitt hlutverk
Hverju breytir það nákvæmlega fyrir
Nylon að Emilía sé hætt? „Í raun og
veru vinnum við bara betur saman ef
það er eitthvað. Það er skýrari skipting,“ segir Klara. „Við vitum hvað virkar
og hvað virkar ekki,“ segir Steinunn.
„Því fleira fólk sem er í hópnum því
þrengra verður um það þannig að
þetta er bara mjög fínt,“ segir Klara og
Steinunn skýtur því inn í að núna sé
meira pláss fyrir þær á sviðinu. Þær
segja að verkaskiptingin sé mjög skýr
án þess að vera algerlega niðurnjörvuð. Eftir frekari samræður kemur upp
úr dúrnum að hver hefur sitt hlutverk í
bandinu. Klara er stílistinn í hópnum,
velur á þær föt og saumar sjálf ef
þannig liggur á henni. Hún gætir þess
að þær klæðist réttri litapallettu. Alma
hefur sérlega gott tóneyra og þegar
kemur að því að hlusta á upptökur og
annað slíkt verður Alma að vera á
svæðinu. Steinunn er reddarinn í
hópnum og segja hinar að hún geti
græjað ótrúlegustu hluti í gegnum
síma. Þær vilja meina að þessi þrjú
element fari afar vel saman og útkoman verði því góð. „Þegar Emilía hætti
náðum við að forgangsraða upp á nýtt
því við fundum hvað okkur langaði
mikið að halda þessu samstarfi áfram.
Þar sem Emilía er frábær söngkona
með gott tóneyra þá vissum við að við
þyrftum að leggja meira á okkur fyrir
vikið,“ segir Alma. Þær segjast vera

mun metnaðarfyllri en áður því nú viti
þær að Nylon er það sem þeim finnst
gefa lífinu gildi. Oft er talað um að vinskapur þriggja kvenna geti valdið miklum öldugangi og því sé oft betra fyrir
konur að vera annaðhvort tvær saman
eða fjórar. Nylon-flokkurinn þvertekur
fyrir þetta. „Ég held að þrír sé betri tala
en fjórir,“ segir Alma og nefnir stelpubönd sem eru í gangi núna eins og
Spice Girls, Sugababes og Girls Aloud,
hvorutveggja oddatölur.“ Alma segir
jafnframt að það hafi staðið til að fá
aðra manneskju í Emilíu stað. Eftir
miklar vangaveltur var því slaufað.
„Það var allt komið á fullt og viðræður
um sjónvarpsþátt til að finna arftaka
Emilíu voru komnar langt á veg. En
svo stöldruðum við aðeins við og hugsuðum með okkur að við værum búnar
að vera að vinna í þessu frá upphafi og
værum þar af leiðandi afar nánar. Það

Emilía kallaði okkur
ekki á neyðarfund til
að tilkynna okkur að
hún væri að hætta.
Þetta var alls ekki
þannig. Við vorum
búnar að finna það í
þó nokkurn tíma að
þetta lá í loftinu. Að
vera í svona hljómsveit
kallar á mikla vinnu og
það þurfa allar að vera
100% í því,“ segir
Klara.

væri hreinlega ógerningur að fá nýjan
liðsmann inn í sveitina, læra allt og
falla inn í hópinn. Við sáum að það yrði
alveg rosalega erfitt. Við ímynduðum
okkur að það yrði svo stórt verkefni að
við myndum ekki hafa tíma til að sinna
hljómsveitinni,“ segir Alma og brosir.
Þær eru sannfærðar um að þetta samstarf sé einstakt og segjast oft hafa
hugleitt það að fara út í einhver viðskipti saman ef þær myndu hætta í
hljómsveitinni.

Gjafmildar og góðar
Fyrir jólin gáfu þær út safndisk með
lögum Nylon. Þær ákváðu að gefa
ágóðann af plötunni til samtakanna
Blátt áfram. Þegar þær eru spurðar að
því hvort það sé ekki erfitt að fá ekki
laun segja þær svo ekki vera. „Þetta var
náttúrlega ekki hefðbundinn diskur
þar sem flest lögin voru þegar til. Þetta
voru allt lög sem voru búin að fá góða
spilun í útvarpinu,“ segir Alma og
Steinunn bætir við að eitt af lögunum,
Britney, sem þær tóku með Sniglabandinu sé ennþá á topp 10 á tónlist.is.
„Ef við hefðum verið búnar að vera í
stúdíói að taka upp í marga mánuði þá
hefði þetta aldrei gengið upp,“ segir
Alma.
Síðustu tvö árin eru Nylon búnar að
dvelja mikið í Bretlandi. Ævintýrið
byrjaði þegar þær tróðu upp með
Westlife og í framhaldinu fylgdu þær
hljómsveitinni Girls Aloud og FcFly.
Þær hafa líka komist í kynni við erlent
þotulið, djammað með Kevin Spacy og
troðið upp í fermingarveislum fyrir
forríka Breta. Lagið „Losing A Friend“
lenti í 29. sæti á vinsældalistanum í
Bretlandi og í framhaldinu gáfu þær út
lagið „Closer“ sem náði ekki alveg
sama flugi. Einar Bárðarson, umboðsmaður hljómsveitarinnar, kennir hvalveiðum Íslendinga um þennan ósigur
en í bók sinni, Öll trixin í bókinni, segir
hann að útgáfan á „Closer“ hafi verið
mikill bömmer. Nylon-stelpurnar eru
þó alls ekki bitrar yfir þessu og þeirra
markmið er að ná langt á Bretlandsmarkaði. „Einar er á fullu að vinna í
okkar málum úti og við erum með
ýmis markmið hvað það varðar og
stóra drauma. Við ætlum okkur að láta

það verða að veruleika en það tekur
allt tíma. Það átta sig margir ekki á því
og við höfum verið spurðar að því
mikið síðustu mánuði hvort við séum
hættar, jafnvel um jólin þegar við
vorum að gefa út plötu. Ef maður er
ekki stöðugt í sviðsljósinu þá er svolítið eins og fólk haldi að maður sé horfinn,“ segir Alma. „Stundum þarf maður
aðeins að bakka út úr viðtölum og
öðru til að geta einbeitt sér að vinnunni,“ segir Steinunn. Alma segir að
Bretlandsmarkaður sé með þeim erfiðari og markaðurinn þar sé afar gagnrýninn. „Það er svo margt sem þarf að
hjálpast að. Það að vera með góða tónlist er alls ekki nóg. Núna eru þær því
að leggja mikinn metnað og tíma í að
undirbúa sig fyrir næstu orrustu. „Það
getur allt gerst í þessu og þetta er allt
mjög óáreiðanlegt. Það er áhugi fyrir
því sem við erum að gera í Japan og í
Þýskalandi. Svo eru Bandaríkin heill
heimur út af fyrir sig,“ segir Steinunn.
Þegar þær eru spurðar að því hvað sé
það hrikalegasta sem þær hafi lent í
nefna þær skemmtun í Bretlandi. „Ætli
það sé ekki fyrsta kvöldið með Journeys
South en það band varð í 3. sæti í Xfactor. Við klæddum okkur upp í
megaglamúr fötin okkar, með pallíettustjörnur úti um allt og í svaka gír.
Þegar við mættum upp á sviðið í leikhúsinu þar sem tónleikarnir voru
haldnir fundum við hvað það var allt
rólegt í salnum. Þegar við byrjuðum að
syngja sýndi fólkið í salnum engin viðbrögð. Allt í einu er mér litið á einn
manninn og í sömu andrá sé ég hvar
hann stendur upp, fiktar í heyrnartækinu og nær í göngugrindina áður en
hann labbar út. Þegar ég leit betur yfir
salinn tók ég eftir því að allir áheyrendurnir eru aldraðir,“ segir Steinunn og
stelpurnar springa úr hlátri. Þær nefna
líka að Bretar séu miklu opnari en
Íslendingar. „Um daginn komu tveir
karlmenn til okkar og gáfu okkur blóm.
Fyrst héldum við að þetta væri djók
eða að mennirnir væru einhverjir
perralingar. En svo voru þeir raunverulegir aðdáendur og voru búnir að spá
og spekúlera í textunum og fannst
íslenska tungan mjög merkileg,“ segir
Steinunn. „Maður er alltaf svolítið
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DINU HAFA VERIÐ ÞRÁLÁTAR SÖGUR Í GANGI UM AÐ NYLON SÉ HÆTT. ÞAÐ ER EKKERT TIL Í ÞEIM SÖGUTTIR FÉKK AÐ HEYRA SANNLEIKANN OG SÖGURNAR ÚR BRANSANUM.
Allt á útopnu
Þótt það hafi verið í nógu að snúast
hjá hljómsveitinni hafa stelpurnar
nýtt tímann vel. Steinunn rak leikhús
um tíma en nú er hún að byrja í
alþjóðaviðskiptafræði. Hún ætlar þó
ekki í fullt nám. „Svo hef ég verið að
vinna svolítið með Rauða krossinum
ásamt því að sinna markaðsmálum
fyrir fjölskyldufyrirtækið, Gull og silfur. Það er mjög gaman,“ segir Steinunn. Klara er líka í námi. Hún byrjaði í
stjórnmálafræði í haust og kann vel
við sig. Auk þess hefur hún gert það
gott sem fatahönnuður en hettupeysur hennar hafa hlotið mikið lof en þær
hefur hún selt í versluninni Figúríu á
Skólavörðustíg. Alma segir að Klara
hafi varla haft undan að sauma en
sjálf vill hún ekki gera mikið úr því.

ÐINU
tortrygginn því maður heldur að fólk
sé bara að grínast,“ segir Klara. En annars fara þær fögrum orðum um breska
aðdáendur og segja þá mjög þakkláta.

Elska að gigga
Hvað finnst þeim um íslenska tónlistarmarkaðinn?
„Það er ekkert samasemmerki á
milli þess að vera með vinsælasta lagið
í útvarpinu og vera uppi á sviði alla
daga. Það er takmarkaður hópur sem
getur lifað af því að „gigga“ út í eitt á
Íslandi. Það er ekki verið að bóka
popphljómsveit marga daga í viku eins
og við myndum vilja hafa það,“ segir
Alma og það heyrist á röddinni í henni
að hún myndi helst vilja vera uppi á
sviði alla daga. Þær verða dreymnar á
svip þegar þær rifja upp stemninguna
sem ríkti í Bretlandi þegar þær túruðu
um landið. „Performans sem slíkt úti
er líka allt öðruvísi en hérna heima.
Það er ekki að syngja ballöður með
undirspili á diski. Úti vilja menn bara
töff lúkk og poppatriði,“ segir Klara.
Þær eru sammála um að það vanti
svolítið upp á glamúrinn á Íslandi
miðað við „giggin“ í Bretlandi. „Íslendingar eru líka mjög feimnir og þora
ekki að sleppa fram af sér beislinu,“
segir Steinunn. Þær eru sammála um
að Kaupþingstónleikarnir hafi verið
með þeim bestu og þær vildu óska að
það væru haldnir fleiri slíkir tónleikar
á Íslandi.
Nú eruð þið búnar að gera alla þessa
hluti, eruð þið búnar að græða mikið
af peningum? „Já, á köflum höfum við
gert það og lifað á þessu. En á köflum
höfum við ekki lifað á þessu,“ segir
Alma og stelpurnar taka undir það.
Þegar þær eru spurðar út í mesta lúxusinn sem fylgir poppstjörnulífinu þá
nefna þær humar og sumarbústaðaferðir í sömu andrá. „Við elskum að
fara upp í sumarbústað saman og þá
höldum við humarveislu,“ segja þær
nánast í kór og sleikja út um þegar þær
minnast á allan humarinn og hvítlaukssmjörið sem þær eru búnar að
innbyrða undanfarin ár. Humarveislurnar eru þó alls ekki haldnar vikulega, bara spari.

„Svo er ég að vinna í félagsmiðstöð í
Hafnarfirði. Það finnst mér algert æði
því mér finnst svo gaman að vera í
kringum fólk,“ segir hún. Alma geystist fram á ritvöllinn á síðasta ári og
skrifaði bókina Postulín ásamt Freyju
Haraldsdóttur. „Það var brjáluð vinna
að skrifa bókina og ná að gefa hana út
fyrir jólin. Það var mjög mikið stress í
kringum hana og mikið að gera í því
fyrir jólin. Þetta var mitt aðalstarf síðustu mánuðina meðfram Nylon. Svo
var ég að byrja í fjarnámi frá Bifröst,
þetta er grunnnám í rekstrarfræði og
heitir Máttur kvenna. Þetta er mjög
spennandi en í þessu er farið yfir aðalatriðin sem maður þarf að kunna til
að geta plummað sig í eigin rekstri.
Þetta eru aðallega markaðsmál og
fjármál,“ segir Alma og Steinunn skýt-

ur því inn í að þetta sé bara gert til að
undirbúa framtíð Nylon. Ásamt þessu
hefur Alma haldið sjálfstyrkingarnámskeið fyrir unglinga.
Hvernig er að vera búnar að vera eins
og samlokur síðustu fjögur ár, verðið þið
aldrei þreyttar á hver annarri? „Jú, það
gerist reglulega enda erum við mannlegar,“ segir Alma. Þær stöllur segjast hvíla
sig á hver annarri þegar þær finna fyrir
þreytu. „Stundum er maður líka bara
þreyttur á áreiti og stundum þráir maður
bara eitthvað rólegt. Þá þarf maður bara
að fara heim og fá góðan svefn,“ segir
Alma og hinar taka undir að það séu
aldrei nein leiðindi í gangi og þær fái fráhvarfseinkenni þegar þær séu ekki
búnar að hittast í tvo daga.
Þegar þær eru spurðar að því hvað
þær hafi lært á þessum fjórum árum

nefna þær mannleg samskipti. „Ég er
komin með mastersgráðu í þeim og
búin að öðlast mikla víðsýni. Ég veit
hvað mér finnst gaman og geri það sem
mig langar hvort sem einhverjum finnst
það asnalegt eða ekki. Mér finnst ég hafa
lært að vera ánægð með það sem ég geri
og vera stolt af því,“ segir Steinunn og
hinar taka undir þetta. Hún segir jafnframt að hún hafi lært það að feimni
borgi sig ekki. „Hún kemur í veg fyrir að
maður geti upplifað draumana sína.“
Næsta skref er að taka upp tvö ný lög
fyrir Bretlandsmarkað. Í kjölfarið þurfa
þær að gera myndband við lagið og svo
verða lukkudísirnar að sjá um restina.
En jákvæðnin geislar af þeim og þær vita
líka að hljómsveitin hefur bara ákveðinn
líftíma og því er eins gott að nýta tímann
vel.
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MARIMEKKO HRESSIR UPP Á H&M
Hönnuðir H&M hafa hannað
fatalínu fyrir sumarið 2008 með
mynstrum Marimekko. Mynstrin eru frá árunum 1950-1970 og
munu birtast á 50 fatategundum,
meðal annars í víðum „seventís“
kjólum, toppum, pilsum og stuttbuxum. Yfirhönnuður H&M, Margareta van den Bosch, segir að hönnuðir H&M hafi lengi dáð hönnun og
litaval Marimekko. Þessi nýja fatalína H&M er afar lífleg og eins og
vítamínsprauta fyrir hillur og slár
fyrirtækisins, en flíkurnar verða
fáanlegar í verslunum keðjunnar frá
og með apríl.
H&M leggur einnig mikla
áherslu á bómull þetta vorið
og mun framleiða sérstaka
línu úr 1.500 tonnum af
lífrænni bómull. Á þennan hátt mun fyrirtækið
reyna að sameina
áhuga viðskiptavina
sinna á tísku og
umhverfismálum.
Vörurnar úr lífrænu
bómullinni verða
sérstaklega merktar þannig að viðskiptavinir átti sig
betur á því hvað
þeir eru að kaupa
en áætlað er að
framleiða vörur
fyrir alla viðskiptavini verslunarinnar úr efninu;
þ.e.a.s.
karlmenn, konur,
unglinga og börn.
Einnig verða seldir
fylgihlutir úr bómullinni.
Í febrúar er svo
væntanleg fatalína
í verslanir keðjunnar sem kallast „Fashion against Aids“.
Eins og nafnið gefur
til kynna er um að
ræða fatnað sem
vekur athygli á
alvöru
eyðni
meðal ungs fólks
víðs vegar um

REYKJAVIK STORE

L AUGAVEGUR 86 - 94, S: 511-2007

opið föstudag 11-18.30 og
laugardag 10-17.00

Í TÍSKU Í HÁLFA ÖLD Marimekko er finnskt textílfyrirtæki sem

hefur verið starfrækt síðan 1951.

heiminn.
H&M hefur
fengið
ýmsa
listamenn til liðs
við sig vegna þessa
eins og Rihanna, Chicks
on Speed, Good Charlotte,
Henrik Vibskov, Jade Jagger, Justice, Katharine
Hamnett, My Chemical

Romance, Rufus Wainwright, Scissor
Sisters, The Cardigans, Tiga og Ziggy
Marley. Allt þetta fólk hefur búið til
sitt eigið slagorð gegn eyðni sem
þrykkt hefur verið á fatnaðinn.
Stjörnurnar pósa líka frítt á auglýsingaveggspjöldum fyrir línuna og
mun hluti af söluágóða fatnaðarins
renna til baráttu gegn eyðni.
- snæ
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10 SÍMANÚMER
■ Hverjir voru hvar?
Aldrei þessu vant
var Sirkusstjórinn í rólegri
kantinum um
síðustu helgi
og setti krafta
sína í að neyta
dýrindismatar
og naut
huggulegheita í
heimahúsi. Á
laugardagskvöld var
þó skriðið undan feldinum
og haldið út á lífið. Að
þessu sinni sem og
endranær varð Boston
fyrir valinu sem var stútfullt af skemmtilegheitum. Tónlistarmennirnir
Magnús Þór
Sigmundsson og
Gummi Jóns í Sálinni fögnuðu þar
tilverunni kampakátir en fyrr þetta sama
kvöld öttu þeir kappi í Laugardagslögunum þar sem lag Magnúsar þurfti að láta í
lægri pokann fyrir lagi
Gumma. Tónlistarog bankastarfsmaðurinn Sölvi
Blöndal var þar
sömuleiðis með
huggulega konu
sér við hlið og
virtist
rómantíkin
svífa
þar
yfir
vötnum. Leikararnir voru ekki langt
undan þetta kvöld en Boston
virðist vera núna
félagsmiðstöð leikara.
Halldór Gylfason fór þar
fremstur í flokki og bar
allóvenjulega húfu
þetta kvöld sem
spillti ekki fyrir
sjarma leikarans
góðkunna.
Pressuleikararnir Magnús
Jónsson og
Orri Huginn
voru
sömuleiðis
kátir og
skemmtu sér
vel með Sigríði
Eyrúnu leikkonu
sem lék á als oddi. Eftir
góða stund á barnum
sem var aðeins
lengri en lagt var
upp með hélt
Sirkusstjórinn heim
sæll og glaður.

sem gætu
bjargað líﬁ þínu

á ögurstundu
er einungis korter í eldheitt
stefnumót, þú stendur enn á nærfötun1umÞað
einum fata og hefur ekki hugmynd um
hverju á að klæðast fyrir kvöld sem gæti
orðið örlagaríkt ef haldið er rétt á
spöðunum. Á slíkum stundum gæti
símtal til Dorritar Moussaieff bjargað
málunum og sjálfstraustinu, því hver
gefur betri stílráð en smekklega
forsetafrúin?

Deitið þitt dömpaði þér í gegnum
sms-skilaboð. Þú ert miður þín því þú
6
þráir ekkert heitar en að fá ást þína
endurgoldna. Þú hringir í Hallgrím
Helgason og biður hann um að semja
handrit að símtali sem myndi vinna
ástina til baka.

Þú ert staddur í uppáhaldsbúðinni
þinni sem er ekki alveg í þínum
2
verðflokki. Þú ákveður að splæsa í nokkra
hluti en þegar komið er að skuldadögum og
þú lætur renna kortinu í gegn er því miður
engin heimild. Með númer Björns Inga
Hrafnssonar í símanum væri þó málið
leyst, þú gætir pottþétt fengið hann
til að kría út góðan afslátt og
jafnvel fengið að skrifa það á
flokkinn um leið.

Skammdegisþunglyndið er að fara með
sálartetrið, brjóstbirtan er meira að segja
7
hætt að hressa þig við. Með símanúmer mannsins
sem er alltaf í stuði, Hemma Gunn, værir þú í
góðum málum og eitt símtal við
stuðboltann gæti heldur betur lyft þér
upp í hæstu hæðir. Eina sem ber að
taka með í reikninginn er að það er
alltaf á tali hjá Hemma því hann er
vinsæll símavinur.

Árshátíðin er eftir örfáar vikur,
svínahryggurinn situr fastur á
3
mjöðmunum og síðuspikið er í algjöru

Þú hefur fengið þig fullsadda/n af kassalöguðu lífi þínu sem einkennist af gráum
8
hversdagsleika. Þig langar að missa tökin svona

hámarki eftir jólahátíðarnar. Þú sérð
fram á að þurfa að klæðast sirkustjaldi
í stað pallíettukjólsins sem er engan
veginn ákjósanlegur kostur. Ljóst er að
hvorki aðhaldsnærbuxur né lífstykki
munu halda svíninu inni en númerið
hjá Jónínu Ben gæti svo
sannarlega hjálpað
þér að gera það
með persónulegri stólpípumeðferð.

einu sinni. Alla tíð hefur þig dreymt um að
mæta í vinnuna og láta alla taka eftir
þér. Þú slærð á þráðinn til Skjaldar
stílista og mælir þér mót við hann
og á mettíma mun hann breyta þér
svo um munar. Þegar þú mætir í
vinnuna með hrafnsfjarðir í hárinu,
íklædd/ur svörtum latexgalla og í
buffalóskóm snúa sér allir úr hálslið
og þér líður öðruvísi. Tilfinning sem
er ómetanleg.

4

Þig langar að verða frægur fyrir annað en að
halda úti rasistabloggi. Þú hefur bókstaflega
reynt allt og veist ekki hvað þú átt til bragðs að taka
því ofan á allt annað ert þú gjörsamlega sneyddur öllum
hæfileikum. Í þessu tilfelli væri símanúmer
söngvarans Geirs Ólafssonar kraftaverkamanns gullnáma og ætti hann heldur betur
að geta deilt með þér heillaráðum um það
hvernig best sé að öðlast frægð og frama.

Þú átt við svefnvandamál að stríða og
hefur ekki fest svefn svo dögum skiptir.
5
Símhringing til Gunnars Þorsteinssonar í
Krossinum gæti fært þig í faðm Óla Lokbrár á
mettíma og hugsanlega á meðan Gunnar þylur
trúarjátninguna.

Þú ert í tómum vandræðum með sjálfa/
n þig og veist ekkert hvernig þú átt að
9
vera. Þú labbar um hokin/n, umgengst ekki
rétta fólkið og kannt enga mannasiði. Í slíkri
tilvistarkreppu væri símanúmer Sigríðar
Snævarr himnasending en hún er með
áratugareynslu af þ ví hvernig á að
hegða sér og bera sig. Í leiðinni gæti
hún frætt þig um barnauppeldi á
sextugsaldri.

Þú ert búin/n að lifa allt of hátt og ert við
það að brotlenda. Þú átt enga peninga og þar
10
af leiðandi enga vini, allt virðist vera búið.
Á slíkri örlagastundu væri langsmartast
að hringja í Hannes Smárason. Þið gætuð
deilt sögum af köflóttri tilveru.

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Smíðaverkstæðið
spennandi samtímaleikritun í vetur

frábær sviðsverk eftir heimsþekkt leikskáld
umræður, kynninga og fræðsla í tengslum við sýningar
leikhúsbar með léttri stemmningu

Þrennutilboð
Þrjár sýningar á Smíðaverkstæðinu á

7.500 kr

(fullt verð 9.300, ath. að einnig er hægt að kaupa miða á staka sýningu)

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
Vígaguðinn e. Yasminu Reza
Sá ljóti e. Marius von Mayenburg

Sjáðu og heyrðu meira á www.leikhusid.is

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

■ Þú kemst ekki í
gegnum vikuna
nema …

Mun koma aftur í sjónvarpið
igríður Arnardóttir fjölmiðlakona
er fædd 26.07 1965. Klingenberg
S
segir að nafna sín sé mikil tilfinningakona og hún geri ekkert nema af
ástríðu. „Sirrý þarf að stjórna sér sjálf
af því að hlutirnir þurfa að gerast einn
tveir og þrír. Þá er nú ekki gott að hafa
einhvern yfirboðara. Sirrý hefur líka
mikla ástríðu gagnvart lífinu, ástinni,
fjölskyldunni og öllu sem hún kemur
nálægt. Hún er sko alls ekki að syngja
sinn síðasta lagstúf í sjónvarpi og það
mun ekki líða langt þar til hún kemur
spræk með nýjan sjónvarpsþátt sem
sprengir markaðinn. Sirrý er nía sem
gerir hana mjög næma á fólk. Það
þýðir líka að hún þarf að tengjast fólki

… renna brúnkuklút yfir andlitið, ekki til
að verða appelsínugulur í framan, heldur
til að líta ekki út fyrir að vera framliðin(n).
… að fjárfesta í pels til að verða ekki úti
í öllum kuldanum og frostinu.

úti um allan heim og núna er hún á
tölunni sjö sem háandleg tala. Hún á
eftir að dvelja töluvert erlendis, bæði
til að hvíla sig en líka til að sanka að
sér efni fyrir nýju innkomuna sína.
Fjölskyldulífið er í miklum blóma hjá
henni og þegar hún verður 76 ára
verður hún jafn ástfangin af kærastanum og þegar hún var þrítug. Sigríður er sterk og sjálfstæð kona en undir
niðri er hún með lítið þrastarhjarta.
Hún tekur baknag og öfund inn á sig
og gleymir ekki því fólki sem hefur
lagt stein í götu hennar,“ segir Klingenberg og bætir því við að 2008 verði
hressandi ár hjá Sirrý sem muni gefa
henni nýjan kraft. „Núna er hún í við-

ræðum við fólk og það eru samningar
í gangi. Áður en langt um líður
munum við fá fréttir af Sirrý. Það verður mikill hraði hjá henni 2009 og þá
þarf hún að spýta í lófana til að fúnkera,“ segir Sigríður Klingenberg og
endar á þessari vísu:
Flyttu ekki för of mikið
Farðu ekki yfir strikið
Þér mun öðlast þor og kraftur
Þegar þú ferð í sjónvarp aftur

SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR

Sigríður Klingenberg segir að
Sirrý sé mikil tilfinningakona.

HANNAR UMSLAG FYRIR GOLDIE
rafíski hönnuðurinn Siggeir Magnús Hafsteinsson hefur lokið við að hanna umslag fyrir væntG
anlega plötu tónlistarmannsins Goldie. „Aggi vinur
minn (Agnar Agnarsson, eða Dj Agzilla) og Goldie
eru búnir að vera vinir í mörg ár. Ég gerði veggspjald þegar Goldie kom hingað að spila og honum
leist vel á „lúkkið“ sem var á því og spurði hvort ég
væri til í að gera „coverið“.
Að sögn Siggeirs verður um nokkrar tegundir af
umslögum að ræða því Goldie ætlar að gefa plötuna bæði út á geisladiski og vínyl, auk þess sem
lögin verða gefin út á netinu, hvert með mismunandi hönnun. Að auki hefur Goldie fengið Siggeir

SIGGEIR MAGNÚS HAFSTEINSSON Siggeir hefur notið þess mjög að starfa með Goldie.

UMSLAG Hönnun Siggeirs prýðir umslagið á nýjustu
plötu tónlistarmannsins Goldie.

til að hanna umslagið á annarri plötu sem hann er
með í smíðum undir merkjum hljómsveitar hans
Rufige Kru.
„Þetta er rosalega skemmtilegt. Hann var alla
vega mjög ánægður,“ segir Siggeir um samstarfið
með Goldie. „Hann lætur mig alveg heyra ef hann
er ósáttur. Hann er harður og sparar ekki orðin.
Maður verður bara að svara honum.“
Siggeir, sem hefur fengið viðurkenningar fyrir

hönnun sína erlendis, hefur áður hannað umslög
fyrir hljómsveitir, þar á meðal XXX Rottweiler.
Hann er nýkominn heim frá New York þar sem
hann vann á virtri auglýsingastofu og gerði þar
m.a. upphafsstefið fyrir þáttinn Made á MTV-sjónvarpsstöðinni.
Núna vinnur Siggeir á auglýsingastofunni Fíton
og hefur nóg að gera. Hyggur hann jafnframt á að
halda sýningu á verkum sínum á næstunni.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
HÉR MÆTAST TORFI FRANS ÓLAFSSON, FRAMLEIÐSLUSTJÓRI Á TÆKNISVIÐI CCP HF., OG
TÓNLISTARMAÐURINN OG MILLJÓNAMÆRINGURINN SIGTRYGGUR BALDURSSON.

… japla á þörungum og sölvum og
ímynda þér að líf þitt verði betra fyrir
vikið. Hættu að gúffa í þig sælgæti í tíma
og veldu hollara narl á milli mála. Áður
en þú veist af verður þú orðin/n eins og
Pamela Anderson áður en hún byrjaði í
ruglinu.

1. Hvaða íslenski tónlistarmaður samdi tónlist fyrir
tískusýningu Dries Van Noten sem haldin var í París
nýverið?
2. Davíð Oddsson seðlabankastjóri fékk allt óvenjulega afmælisgjöf frá spákonunni Sirrý Sigfúsar nú á
dögunum, hver var gjöfin?
3. Hvað eyddu framsóknarbræður, þeir Björn Ingi
Hrafnsson og Óskar Bergsson, samanlagt í föt á
kostnað flokksins?
4. Hvað var Bobby Fischer gamall þegar hann lést?
5. Hvaða karlkynsleikari kemur kviknakinn fram í
kvikmynd Baltasar Kormáks, Brúðguminn?
6. Hvaða heimsfrægi ástralski leikari lést í vikunni en
hann lék meðal annars í kvikmyndunum Brokeback
Mountain og A Knight´s Tale?
7. Hvaða íslenski fréttavefur er byrjaður að birta
fréttir á pólsku?
8. Hvaða kona hlaut viðurkenningu Félags kvenna í
atvinnurekstri fyrir árið 2008?
9. Hvaða handknattleiksmaður íslenska landsliðsins er
með hæstu markatölu liðsins á Evrópumótinu í
handknattleik?
10. Nú á dögunum stofnuðu þau Guðrún Magnúsdóttir
og Sigurður Svavarsson nýtt bókaforlag, hvað heitir
forlagið?
Rétt svör: 1. Ólafur Arnalds. 2. Kristalskúla. 3. 1,2 milljónum. 4.
64 ára. 5. Hilmir Snær Guðnason. 6. Heath Ledger. 7. Dv.is 8.
Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður 9. Guðjón Valur Sigurðsson.
10. Bókaútgáfan Opna.

… endurskipuleggja bókahillurnar.
Litaraðaðu bókunum þínum, skreyttu
með lömpum og öðru fíneríi. Þegar þú
gerir þetta er aldrei að vita nema þú
hnjótir um skemmtilegar bækur sem þú
varst búin/n að gleyma að þú ættir.

5
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RÉTT SVÖR.

■ Sigtryggur Baldursson
1. Barði Jóhannsson.
2. Kristalskúla.
3. 1,2 miljónum.
4. 64 ára.
5. Hilmir Snær.
6. Heath Ledger.

7. Vísir.is.
8. Svava Johansen.
9. Ólafur Stefánsson.
10. Veit ekki.

RÉTT SVÖR.

■ Torﬁ F. Ólafsson
1. Barði í Bang Gang.
2. Nýr borgarstjóri.
3. 1,2 milljónum.
4. 64 ára.
5. Hilmir Snær.
6. Heath Ledger.

7. Víkurfréttir.
8. Rannveig Rist.
9. Óli Stefánsson.
10.Skrudda.

Leikar stóðu frekar jafnir að sinni en Sigtryggur rétt marði sigurinn. Sigtryggur hlaut fimm stig af tíu en
Torfi Frans fjögur stig.
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