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HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ
GERA UM HELGINA?
Davíð Þór Jónsson
tónlistarmaður
„Ég er að spila í leikritinu Baðstofunni sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu
á föstudags- og laugardagskvöld. Síðan er mér boðið í
veislu til stórvinar míns Sigurðar Guðmundssonar í Hjálmum
sem heldur upp á þrjátíu ára
afmæli sitt á laugardagskvöldinu með nautasteik og tilheyrandi. Á sunnudeginum er ráðgert
að ganga upp á Skjaldbreið ef
veður leyfir og reyna að slaka eitthvað örlítið á.“

fréttir
Keypti tískuferð á UNIFEMuppboði
Halla Rannveig
Halldórsdóttir,
eiginkona Pálma
Haraldssonar
í Fons, styrkti
hressilega við
bakið á UNIFEM
þegar hún keypti
tískuferð til Parísar
á uppboðinu á Fiðrildahátíðinni. Það er ekki ljóst hvenær farið
verður í tískuferðina en stílistinn Agnieszka Baranowska mun leiða Höllu
Rannveigu og vinkonur hennar um
gósenland Parísarborgar, hvar hægt
er að gera bestu og smörtustu kaupin
og hvaða föt þær eigi að kaupa. Hingað til hefur Halla Rannveig verið smart
klædd en lengi má gott bæta. Hún og
vinkonur hennar eiga án efa eftir að
koma fínar úr ferðinni en Agnieszka
þykir einn flottasti stílisti landsins.

Júniform stækkar
um helming
Birta Björnsdóttir, fatahönnuður og eigandi Júniform, ætlar að flytja
fyrirtækið frá Hverfisgötunni yfir í Ingólfsstræti 8. Við þetta stækkar fyrirtækið um helming. „Það er búið að standa til lengi að stækka
við okkur því húsnæðið á Hverfisgötu var alveg að springa utan af
okkur,“ segir Birta en hún er búin að vera önnum kafin við að klæða
skvísur landsins upp á sinn smekklega hátt og hefur varla undan að
framleiða fatnað. Með flutningnum verður úrvalið meira og betri aðstaða fyrir starfsfólkið. Hún vill þó alls ekki breyta stemningunni sem
hefur ríkt og vill hafa saumastofuna í búðinni svo kúnninn geti fylgst
með því sem er að gerast. Hún segist hafa verið himinlifandi þegar
hún hnaut um Ingólfsstrætið því hún hafi ekki viljað vera á Laugaveginum og svo er þetta afar stutt frá heimili hennar. „Þetta húsnæði hefur svo marga góða kosti. Það er fallegt, bjart og opið og svo
eru miklu fleiri bílastæði á þessum stað,“ segir Birta sem stefnir á
að opna nýja Júniform verslun í byrjun maí. Hægt er að skoða hönnun
Birtu á juniform.net.
- MMJ

Actavis-forstjórinn Róbert Wessman selur risajeppa

Jöklajeppinn falur á 13 milljónir

Þ

eir gerast ekki öflugri en
þetta,“ segir Jóhann Ingi
Magnússon hjá Bílabúð
Benna. Auglýsing frá bílaumboðinu í Fréttablaðinu í gær
vakti athygli margra. Þar var
boðinn til sölu Ford F-350 Harley
Davidson-jeppi á 49 tommu dekkjum sem eru þau stærstu sem fyrirfinnast. Ásett verð er 12,9 milljónir króna. Fjallað var um þennan athyglisverða fararkost í Sirkus í
fyrrasumar, en hann er í eigu Róberts Wessman, forstjóra Actavis.
Jeppinn er 485 hestöfl og er aðeins ekinn sex þúsund kílómetra.
Hann er hlaðinn aukabúnaði, til
dæmis aukarafkerfi, GPS-tæki,
bakkmyndavél, kösturum, sérstyrktri framhásingu, Playstationtölvu og 17 tommu skjáum fyrir
aftursæti bílsins. Tveir dekkjagangar fylgja með í kaupunum, 44
tommu og 49 tommu.
Þegar rætt var við Jóhann hjá
Bílabúð Benna um hádegisbil í
gær höfðu engin tilboð borist í bílinn. Hann sagði hins vegar að þó
nokkrir hefðu komið til að virða
hann fyrir sér. „Svo lifnar þetta alltaf við þegar líður á daginn,“ sagði
Jóhann.
Ekki náðist í Róbert Wessman í

Jeppi Róberts er til sölu hjá Bílabúð Benna. Dekkin eru 1,24 metrar á hæð.

gær til að spyrja hann um ástæðu
sölunnar. Í viðtali við Sirkus á síðasta ári sagðist hann hafa keypt
jeppann til að fara í jöklaferðir um
helgar. Jeppinn væri ekki beint

vel fallinn til innanbæjaraksturs.
„Beygjuradíusinn er mjög stór,“
sagði Róbert. „Ég ákvað að fara alla
leið fyrst ég var að þessu á annað
borð,“ sagði Róbert enn fremur.

Róbert Wessman, forstjóri Actavis,
hefur sett risajeppa sinn á sölu.
Bíllinn er á 49 tommu dekkjum og
kostar 12,9 milljónir.

ANDREA RÓBERTS STYÐUR VIÐ BAKIÐ Á UNIFEM
Þenur raddböndin
Ofurbloggarinn og spámaðurinn Ellý
Ármanns fer óhefðbundnar leiðir við að
kynna hinn endurbætta vef, spámaður.is. Í vikunni fréttist af henni í stúdíói
þar sem hún söng spámannslagið inn
á disk ásamt hljómsveit. Ekki er vitað til
þess að Ellý hafi þanið raddböndin og
brostið í söng opinberlega en það er
greinilegt að henni er ekkert óviðkomandi. Spurning hvort hún gefi út plötu
fyrir jólin. Hver veit?
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Keypti brjóst í staðinn fyrir kjól

M

ér finnst eitthvað skemmtilegt og fallegt við brjóst. Það er oft
búið að hlutgera konur en þetta brjóstauppboð var
annars eðlis,“ segir Andrea Róbertsdóttir þáttastjórnandi en hún vakti mikla athygli á brjóstauppboðinu sem haldið var til styrktar UNIFEM síðasta
föstudag í Saltfélaginu. „Hugmyndin í kringum uppboðið var mjög vel heppnuð. Í fyrsta lagi markmiðið
að gefa brjóst, gefa líf sem mér þykir svo myndrænt,
og falleg tilhugsun, í annan stað leiðin sem var farin
að markmiðinu en það var að fá Vatnadansmeyjafélagið Hrafnhildi í samstarf til að safna í sjóð UNIFEM,“
segir Andrea og bætir því við að þær stöllur hafi slegið í gegn. Alls mættu í kringum þrjú hundruð manns
á uppboðið og var keppst um að bjóða í brjóstin, sem
voru hvert öðru fallegra, en Andrea var þar enginn eftirbátur. „Ástæðan fyrir því að ég bauð í
brjóst er sú að ég er í stjórn UNIFEM. Ég ákvað
að sleppa því að kaupa mér dress fyrir Fiðrildakvöldverðinn sem haldinn var í Frímúrahöllinni á laugardagskvöldinu og lét féð frekar renna
í styrktarsjóð UNIFEM,“ segir Andrea, sem kom
heim nokkrum brjóstum ríkari. „Brjóstin eru alAndrea Róberts
gjör listaverk. Ég er búin að hengja nokkur upp á

Brjóstauppboðið fór fram í Saltfélaginu

vegg, hef notað eitt þeirra sem nælu og er farin að spá í
að nota þau sem hárskraut og jafnvel að búa til eyrnaskjól
úr þeim,“ segir Andrea að lokum og bætir því við að enn sé
hægt að nálgast trylltar túttur í Saltfélaginu.
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Íslenskar konur í Marie Claire
„David Oldfield ljósmyndari hafði
samband við mig og bað mig um
aðstoða sig við að taka myndir af
íslenskum stelpum fyrir Ameríska
Marie Claire,“ upplýsir Dröfn Ösp
Snorradóttir, verkefnastjóri hjá
auglýsingastofunni Fítón, en David
sem er breskur tískuljósmyndari
er kunningi hennar. „Í hverju tölublaði tímaritsins er myndaþátt-

Dröfn Ösp Snorradóttir

ur sem heitir „Beauty around the
world“ en myndirnar sem David
tók eru fyrir þann hluta blaðsins. David hefur oft myndað fyrir
Marie Claire og önnur tískutímarit en hann er búsettur hér á landi
þar sem hann á íslenska kærustu,“
segir Dröfn. David ræddi hugmynd sína við hana fyrst fyrir um
ári en lét nú verða af því að framkvæma hana. „Við fórum í bæinn
og völdum 20 stelpur af handahófi
á aldrinum 18-35 ára. Þetta voru
þó engar lufsur í flíspeysum og
sandölum heldur flottar íslenskar stelpur sem okkur fannst á einhvern hátt endurspegla íslenska
tísku og það sem er í gangi hér,“
segir Dröfn og bætir því við að það
hafi verið lítið mál að fá konurnar til að vera með í myndatökunni
um leið og nafn tímaritsins Marie
Claire var nefnt á nafn. „Af þessum tuttugu konum velur David
tíu myndir til að senda út og síðan
velur ritstjórn Marie Claire þær
myndir sem að verða birtar í blaðinu en líklegast verður þetta birt í
blaðinu sem kemur út í júní,“ segir
Dröfn að lokum.

Skyldulesning fyrir alla
Bókin Frjáls eftir Ayaan Hirsi Ali er
komin út í kilju. Sagan er sjálfævisaga
Ayaan sem flúði kúgun og harðræði í
Sómalíu en hún er ævintýri líkust. Henni
tókst að breyta veröldinni með hugrekki
sínu. Bókin hefur hlotið mikið lof. Ef þú
ert ekki búin/n að lesa hana skaltu gera
það um helgina.

Felix Bergsson slappar af á ströndinni í Trínidad.

Felix Bergsson snýr aftur úr löngu ferðalagi

F

Kynnir á faraldsfæti

elix Bergsson verður kynnir á íslensku tónlistarverðlaununum sem fram fara í Borgarleikhúsinu á þriðjudaginn. Þetta er þriðja árið í röð
sem Felix er kynnir á hátíðinni og henni verður að vanda sjónvarpað í beinni á Rúv. Felix hefur
verið á faraldsfæti síðustu mánuðina og er nýkominn heim.
„Ferðalögin tengjast því að Baldur Þórhallsson
maðurinn minn er í rannsóknarleyfi frá Háskóla Íslands og hefur notað tækifærið til að halda fyrirlestra og sitja ráðstefnur úti um allan heim,“ segir
Felix. „Ég fer með og hef unnið efni í hverju landi
fyrir þáttinn okkar Guðrúnar Gunnars á Rás 2.“
Felix og Baldur hafa farið víða. „Við vorum í London og París í janúar og ég var í beinni frá franska
ríkisútvarpinu. Það var mjög gaman að kynnast því
batteríi. Svo fórum við mikla ferð til Mið- og SuðurAmeríku. Heimsóttum Venesúela, Kostaríka og eyj-

una Trínidad. Þetta eru fátæk lönd og gífurlega mikil
misskipting. Hugo Chavez er náttúrulega að gera allt
vitlaust í Venesúela. Það var hálfgert sjokk að koma
þarna; spjöld af honum úti um alla borg og nú er
hann að hóta stríði við Kólumbíu til að reyna að auka
vinsældir sínar. Það reyndi mjög á sósíalíska genið í
manni að vera þarna.“
Felix er spenntur fyrir Íslensku tólistarverðlaununum. „Maður er alltaf jafn gáttaður þegar litið er
yfir útnefningarnar og maður sér hvers lags veisla
íslenskt tónlistarlíf er,“ segir hann.
Daginn eftir afhendingu tónlistarverðlaunanna
þýtur Felix svo af landi brott og nú til Kína. „Ég hef
aldrei komið þangað áður og hlakka mikið til. Við
ætlum til Xian, Shanghæ og Peking þar sem Baldur situr ráðstefnu. Þetta verður mikið ævintýri og ég
leyfi hlustendum Rásar 2 að fylgjast með. Jafnvel í
beinni frá Kína.“
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fatastíllinn

1 Hárskrautið er frá Helgu Rún Pálsdóttur hattagerðarkonu. Mjög hentugt
þegar hárið er ekki að gera sig.
2 Þessa peysu keypti ég í Urban Outfitters í í Kaupmannahöfn.
3 Kjóllinn er úr Urban Outfitters í Kaliforníu. Ég nota hann við skemmtileg tækifæri, er í leggings við.
4 Berglind í eigin hönnun. Þennan kjól gerði ég fyrir árlegt partí hjá Óla Bogga
vini mínum en hann er í miklu uppáhaldi hjá mér.

Berglind Ómarsdóttir, hönnuður og klæðskeri

Veik fyrir flottum efnum og fallegum formum
Berglind Ómarsdóttir rekur fyrirtækið Kjóll og klæði en hún var valin
klæðskeri ársins árið 2007. Hún hefur
líflegan og fallegan fatasmekk en um
þessar mundir er hún önnum kafin við
að sauma brúðarkjóla fyrir sumarið.
Ertu mikið fatafrík? „Mér finnst rosa
gaman að fara í ný föt og þá sérstaklega eitthvað sem ég geri sjálf og er
ánægð með. Ég fylgist líka mikið með
hvað er í gangi í tískunni en ætli það

1

kemur en það eru ótrúlega margir að gera mjög flotta hluti bæði hér
innanlands og utan. En Vivian Westwood kemur fyrst í hugann ef ég
þarf að nefna einhvern.“

fari ekki eftir því hvernig þú skilgreinir fatafrík hvort ég er það eða
ekki.“
Hvernig er þinn fatastíll? „Hann
er breytilegur eftir árstíðum, skapi og tilefni. Dagsdaglega er hann frekar einfaldur og þægilegur. Fyrir fínni tækifæri
finnst mér gaman að
klæðast fötum eftir mig
sjálfa en ég get ekki skilgreint það í einhvern
einn stíl.“

2

Uppáhaldsverslun? „Urban
Outfitters finnst mér
skemmtileg.“
Mestu tískumistökin? „Ég
fékk blað um daginn með
60 ára sögu Dior og var einhvern veginn allt flott nema
Duran Duran-tímabilið þar
sem ég var í essinu mínu.
Þannig að ætli 80’s séu ekki
mestu tískumistökin horft
til baka þótt þetta hafi þótt
flott á þeim tíma.“

Hverju fellur þú alltaf fyrir?
„Ég er veik fyrir
flottum efnum og
fallegum formum
í fötum. Kápur og
jakkar heilla mig
líka oft.“
Uppáhaldslitapallettan? „Svart og
rautt er mikið hjá
mér sjálfri núna.“
Uppáhaldshönnuður? „Ég á engan
sérstakan uppáhaldshönnuð. Öll
flott hönnun er í
uppáhaldi alveg
sama hvaðan hún

3

Verstu kaup sem þú hefur gert?
„Átti það til að kaupa of oft
skó sem pössuðu ekki, get
ekki nefnt nein sérstök pör
en þau voru nokkur. Þannig
að mín verstu kaup eru of litlir skór.“
Bestu kaup sem þú hefur gert?
„Fyrsta saumavélin mín sem ég
keypti fyrir fermingarpeningana
mína.“
Hvert myndir þú fara í verslunarferð?
„Mig dreymir um ferð til New York.“

4
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Á

sdís og Kolfinna kynntust þegar þær störfuðu hjá
Ríkissjónvarpinu fyrir tíu
árum. Sú fyrrnefnda sem
ritstjóri unglingaþáttarins Ó og
sú síðarnefnda í Dagsljósi. Í haust
lágu leiðir þeirra saman á sjónvarpsstöð Ingva Hrafns Jónssonar, ÍNN, þar sem Ásdís var með
viðtalsþátt en Kolfinna með þátt
um innflytjendamál. Í jólaboði
hjá Ingva Hrafni kom upp sú hugmynd að spinna þeim saman og
gera þátt í anda „The View“ þar
sem Whoopi Goldberg og Barbara Walters tala mjög opinskátt
saman á sjónvarpsstöðinni ABC.
„Persónulega hélt ég að þetta væri
ekki hægt því ég taldi að Íslendingar gætu ekki tjáð sig opinberlega um sín hjartans mál en annað
hefur komið í ljós,“ segir Kolfinna og segir að þær hafi langað
til að brjóta upp þetta staðlaða viðtalsform. „Mér fannst vanta persónulega vinkla á viðtöl og langaði að bæta úr því. Og svo finnst
mér allt í lagi að þáttastjórnendur hafi skoðanir og láti þær uppi
og í raun réttlætismál að áhorfendur viti hvaðan við komum –
það er hvort sem er ekki til neitt
hlutleysi,“ segir Ásdís. Það hefur
ekki farið framhjá þeim sem hafa
horft á þáttinn að skoðanir þeirra
skarast og þá verður fjör í settinu. Þær lögðu einnig upp með það
að konurnar sem koma reglulega
í þáttinn hefðu ólíkan bakgrunn,
kæmu úr ólíkum geirum með
ólík sjónarmið. Konurnar sem
koma reglulega í þáttinn eru þær
Ellý Ármanns, fyrrverandi þula,
Björk Jakobsdóttir leikkona, Kolbrún Bergþórsdóttir blaðamaður, Katrín Júlíusdóttir alþingiskona, Elísabet Jökulsdóttir skáld,
Sigríður Klingenberg spákona og
Guðrún Bergmann svo einhverjar séu nefndar. Auk þeirra koma
reglulega aðrir gestir í þáttinn.
Ásdís og Kolfinna segja að það sé
ekki neitt mál að fá konur í þáttinn og það sem einkenni þessar konur er hvað þær eru sterkar. „Þær vildu allar vera með og
hafa komið okkur skemmtilega
á óvart því þær hafa verið miklu
persónulegri en okkur grunaði í
byrjun. Það myndast yfirleitt frábær stemning í settinu og ósjálfrátt verða allar svo einlægar og
yndislegar,“ segir Ásdís en í þáttunum hefur margt athyglisvert
komið fram. Guðrún Bergmann
sagði frá því að hún hefði verið
misnotuð þegar hún var sex ára,
Elísabet Jökulsdóttir sagði að hún
væri inni á geðdeild en hefði bara
fengið leyfi til að skreppa og koma
í þáttinn, Ellý Ármanns sagði frá
því að henni hefði verið hafnað af
föður sínum. Þegar hún fór að tala
um það kom í ljós að Björk Jakobs
hefði líka lent í því. Í einum þættinum sagði Kolfinna frá því að hún
hefði stolið maskara í Bónus og
svo mætti lengi telja.

Ásdís Olsen og Kolfinna Baldvinsdóttir hafa vakið mikla athygli fyrir sjónvarpsþátt
þeirra, Mér finnst ..., á sjónvarpstöðinni ÍNN. Þær þora að tala um alla hluti og fá
gesti sína til að opna sig upp á gátt. Þær sögðu Mörtu Maríu Jónasdóttur frá ást
sinni á persónulegum vinklum í sjónvarpsþáttum.

Ekki hræddar
við

neitt

Brjóta múra
Þegar þær eru spurðar að því
hvort þær fái aldrei bömmer eftir
þáttinn segja þær svo ekki vera.
„Jú, við erum vissulega að þenja
mörkin og spyrja hvað má ræða og
hvað ekki og þá hvers vegna. Mér
finnst til dæmis sjálfsagt að spyrja
alls konar spurninga og láta fólki
eftir hvort og hvernig það svarar.
Í einum þætti spurði ég stelpurnar
hvort þær hefðu verið með konu.
Kolfinna var sú eina sem svaraði
játandi og fékk mikla athygli út á
það í marga þætti,“ segir Ásdís.
Kolfinna kippir sér ekkert upp

Útsala -Útsala
Allir brúðarkjólar

á 50% afslætti

Laugavegi 101, sími 5521260

við þetta. Þær eru báðar einhleypar, en Ásdís er nýskilin við leikarann Karl Ágúst Úlfsson. Fyrr á
árinu var sagt frá skilnaðnum á
forsíðu Séð og Heyrt. Þær töluðu
um skilnaðinn í þættinum sínum.
„Það var ekki hægt annað,“ segir
Kolfinna. Þær segja að þátturinn
eigi að brjóta múra og þá séu þær
sjálfar ekki undanskildar. Eru þið
ekkert hræddar við að lenda á
forsíðunni á Séð og heyrt trekk í
trekk þegar þið látið allt flakka?
„Við nennum ekki að eyða lífinu í
að vera hræddar og við erum alls
ekki hræddar við að verða fordæmdar. Ég held að konurnar sem
eru í þessu setti hafi heldur aldrei
hræðst neitt slíkt. Þær eru fegnar
að fá að taka þátt í því að brjóta
niður þessa múra,“ segir Ásdís.
Algerlega óttalausar
Hvernig verður maður óttalaus?
„Með því að fara á námskeið,“
segir Kolfinna og þær fara að
skellihlæja því henni finnst Ásdís
vera allt of dugleg við að sækja
námskeið. „Hún þarf að fara á
námskeið til að læra að vera til,
hvernig hún á að verða hamingjusöm, hvernig hún á að fá það og
allt þetta. En ég tel að hún geti
komist að þessu öllu sjálf án þess
að sækja námskeið. Því um leið

Besti tími dagsins: Kolfinna: Nóttin. / Ásdís: Morgnarnir eru ljúfir, hádegin
skemmtileg og kvöldin notaleg.
Líkamsræktin: Á.: Skokka, skíða og jóga. / K.: Reykjafjall – en ég bý við rætur
þess.
Diskurinn í spilaranum: Á.: Tónlistin úr leikritinu Gosa sem dóttur mín syngur
og leikur í. / K.: Klapa Crikvenica frá Króatíu.
Við hvaða aðstæður fáið þið gæsahúð: Á.: Þegar ég heyri ljúfar sögur og tónlist sem hreyfir við mér. / K.: Þegar ég les um, sé eða verð vitni að því að réttlætinu sé framfylgt.
Uppáhaldsmaturinn: Á.: Hreindýrasteikin hans Inga og gæsin hennar Rögnu.
/ K.: Mozzarella.
Hvað mynduð þið kaupa ef frúin í Hamborg gæfi ykkur milljón? Á.: Helgarferð til Barcelona fyrir mig og börnin. / K.: Hús yfir munaðarleysingjana í Líberíu.
Hvað langar ykkur í? Á.: Humm. Einhvern til að hugsa um mig því ég hef ekki
tíma til þess sjálf þessa dagana. / K.: Ég skil ekki spurninguna.
Eftirminnilegasta sumarfríið: Á.: Vikudvöl með fjölskyldunni í Esalen, hippasumarbúðum á ströndvið San Fransiskó. Þetta var ótrúleg upplifun. Stelpurnar
tíndu avokadó af trjánum, mjólkuðu geitina og við horfðum á leðurblökurnar út
um gluggann á kvöldin. / K.: Þegar ég lenti í byltingunni í Ekvador.
og þú ert komin á námskeið þá
ertu komin í eitthvert hólf og mér
finnst námskeið vera svolítið í ætt
við sértrúarsöfnuði,“ segir Kolfinna.
„Kolfinna heldur nefnilega að
ef maður heyrir eitthvað þá verði
maður að taka það inn sem sannleika en ég er búin að fatta að ég
get heyrt alls konar hugmyndir og
viðhorf og svo sortera ég úr hvað
ég fíla og hvað ekki,“ segir Ásdís.
Aðspurðar hvað sé mesta kikkið við að vera með svona djarfan sjónvarpsþátt nefna þær laun-

in og fara að skellihlæja. „Þetta
er skemmtilegri vinna en hvað
annað,“ segir Ásdís en Kolfinna
segir að kikkið sé kannski ákveðin þerapía. „Þegar ég kem út úr
settinu er ég full af adrenalíni og
til í allt. Við sitjum heilan klukkutíma, fjórar til fimm konur, og þú
getur ímyndað þér hvernig það er.
Þegar við förum úr settinu að loknum þætti er stundum eins og við
höfum lokið sálfræðisessjóninni,“
segir Kolfinna og Ásdís bætir því
við að hún hafi mikla þörf fyrir að
spyrja spurninga um samfélagið.
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„Af hverju það er eins og það er.
Af hverju hegðar fólk sér svona
en ekki hinsegin? Mér finnst þetta
vera ögrandi á þann hátt. Þarna
leyfist að spyrja alls konar spurninga og fá alls konar fólk í heimsókn,“ segir Ásdís.
Karlmenn hafa ekki verið tíðir
gestir í þættinum en þó hefur einn
og einn dottið inn. „Karlmenn eru
velkomnir í þáttinn en þeir svíkjast svolítið mikið undan. Ég veit
ekki hvort þeir eru hræddir við
okkur,“ segir Kolfinna en umræðuefnin í þáttunum hafa hingað
til verið svolítið kvenlæg. Mikið
talað um píkur og kræklótt leg. „Í
byrjun vorum við meira að ræða
um píkur og kynlíf, en núna erum
við farnar að róast aðeins,“ segir
Kolfinna en Ásdís er efins um það.
„Ég er ekki viss um það, ég held
að við séum bara orðnar svo vanar
þessari opinskáu umræðu.“ Þær
eru þó alls ekki á þeim buxunum
að skipta um umræðuefni. „Einu
sinni tókum við einn þátt þar sem
við töluðum bara um leikhús og
bókmenntir og mér fannst það
ekki ganga upp,“ segir Kolfinna.
Í þættinum er alltaf boðið upp á
ávexti og te en Ásdís viðurkennir að sumar séu alltaf með rauðvín
eða bjór í bollunum sínum. Þurfa
konur að vera undir áhrifum til að
opna sig?
Fá fullt af athygli
Að vinna í sjónvarpi kallar á athygli. Finnið þið fyrir aukinni athygli frá karlpeningnum? „Þeir
hlaupa töluvert mikið meira á
eftir manni,“ segir Kolfinna og
hlær en Ásdís segir að það sé
ekki farið að reyna á það. „Ég er
ekki byrjuð að fara út á lífið eftir
skilnaðinn,“ segir Ásdís. Kolfinna
segir að það verði gaman þegar
hún byrji á því. Sjálf er hún partíljónið í hópnum. „Ég hef það að
lífsmottói að lifa lífinu lifandi. Ég
eyði kvöldunum sjaldnast heima í
sófanum og er dugleg að stunda
alla menningarstarfsemi á Íslandi,“ segir Kolfinna og bætir
við með brosi „Svo hefur maður
varla undan að svara öllum símtölunum frá aðdáendunum. Ég
virðist heilla aðallega sjóarana,“
segir Kolfinna og hlær.
Þegar þær eru ekki að stýra
sjónvarpsþættinum, Mér finnst...,
eru þær önnum kafnar. Ásdís er
aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands í lífsleikni en Kolfinna er
að gera heimildarmynd um innflytjendamál og að snapast eins og
hún kallar það. „Ég er með fullt af
verkefnum en þetta kallast víst að
hórast og það er spurning hvort sá
bransi sé betur borgaður,“ segir
Kolfinna og er orðið heitt í hamsi.
„Það var frétt um íslenska vændiskonu í blöðunum um daginn sem
hljómaði svo vel að ég held ég
myndi bara snúa mér að því ef ég
væri atvinnulaus,“ segir Kolfinna
og bætir því við að fréttin hafi
verið svo jákvæð að hún hafi eiginlega hljómað eins og það væri
verið að kynna nýjan starfsvettvang. Í fyrra flutti Kolfinna heim
eftir að hafa verið á flakki um
heiminn í tíu ár. Hún segir að það
hafi verið svolítið skrítið að koma
aftur til Íslands því það hafi margt
breyst á þessum árum. „Frjálshyggjan og einstaklingshyggjan
hafa tekið yfir og peningahyggjan
er að drepa okkur. Hér eru allir að
tala um vexti og sérhver er gúrú
í fjármálaheiminum. Þegar ég var
búin að vera í hálft ár hér var ég
eiginlega orðin samdauna ástandinu hérna en ég verð að viðurkenna að það var miklu skemmtilegra að vera nýkomin með glöggt
gestsaugað,“ segir Kolfinna.

borgin mín

NICE

GERÐUR KRISTNÝ rithöfundur
MORGUNMATURINN: Nýbakað „pain
au chocolat“ úr næsta bakaríi er auðvitað himneskt en það er líka hrein
dásemd að fara á kaffihúsið Le pain
qoutidien þar sem boðið er upp á ilmandi brauð með heimalöguðu marmelaði.
SKYNDIBITINN: Um miðjan dag gerði
ég stundum hlé á sólbaðinu til að fara í
lúgusjoppu sem lét lítið yfir sér í gamla
hverfinu. Þar fást baguette með túnfiski, eggjum, tómötum og einhverju
fleiru afskaplega hollu og góðu.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: La petite
maison er yndislegur staður í gamla

hverfinu. Hann er í fínni kantinum og
býður til dæmis upp á ýmsa sér-Niceverska rétti. Þarna átti ég eitt sinn dásamlega kvöldstund með eiginmanninum.
UPPÁHALDSVERSLUNIN: Markaðirnir eru skemmtilegastir hvort heldur sem um er að ræða fiskmarkaðinn
(þá morgna vaknaði ég við mávahlátur), antík- eða hinn sögufræga blómamarkað í Cours Saleya. Ekki að mér
hafi leiðst að bregða mér í Paradísargötu – eða rue Paradis – en þar halda
meðal annars þau Chanel, Armani og
Max Mara til. Þaðan er heldur ekki
langt í hann Louis minn Vuitton.

LÍKAMSRÆKTIN:
Línuskautaferð eftir
Promenade des Anglais sem liggur meðfram ströndinni. Best
er að fara sem fyrst
á morgnana til að
eiga brautina út af
fyrir sig og koma
síðan við í góðu
bakaríi á leiðinni
heim.
BEST GEYMDA
LEYNDARMÁLIÐ: Í seilingarfjarlægð frá Nice

eru fallegustu baðstrendur
heims sem nánast er hægt að
hafa út af fyrir sig. Þar er líka
hægt að rekast á dásamleg
lítil veitingahús sem bjóða jafnvel aðeins upp á einn rétt í hádeginu eldaðan af húsmóðurinni. Ekki er heldur langt í
yndislega litla bæi svo sem
Menton þar sem rithöfundurinn Katherine Mansfield reyndi að hrista af sér
berklana hér um árið eða
fjallaþorpið Éze þar sem
Nietzsche skrifaði einn
hluta af Svo mælti Saraþústra.

10

• FÖSTUDAGUR 14. MARS 2008

tíska
ferskleiki dagsins í dag

TIL UMSAGNAR

Arnar Gauti verslunareigandi GK og
þáttarstjórnandi.

Valgeir Magnússon
á auglýsingastofunni
Pipar og umboðsmaður Merzedes
Club.

MARGRÉT ÍRIS BALDURSDÓTTIR OG GYÐA
JOHANSEN. „Mér finnst þær báðar vera mjög
smekklegar, kjólarnir og veskin í stíl. Hálsmenið valið við þemað og greinilega búið að
pæla út hvernig ætti að lúkka fyrir þetta kvöld.
Spurning þó hvort villidýramunstrið passar við
óléttuna,“ segir Valli.
„Gyða er ein af flottari dívum Íslands og alltaf
flott klædd. Margrét er sömuleiðis smart með
flott fiðrildi um hálsinn í stíl við þema kvöldsins,“ segir Arnar.

Glæsilegustu konur landsins fjölmenntu á Fiðrildakvöldverð Unifem

Aldrei verið flottari
ÞÓRUNN ELÍSABET SVEINSDÓTTIR
BÚNINGAHÖNNUÐUR.
„Þjóðlegasti trúðabúningur sem ég hef
séð við hliðina á einni af smekklegustu
konum kvöldsins,“ segir Valli.
„Mér finnst dressið hennar Tótu vera
mjög skemmtilegt
og vel heppnað,“ segir
Arnar Gauti.
ELÍNRÓS LÍNDAL HJÁ UNIFEM OG VALGERÐUR
FRANKLÍNSDÓTTIR SNYRTIFRÆÐINGUR OG
EIGINKONA ANDRA MÁS INGÓLFSSONAR.„Blúnduskyrta Elínar er fyrir mína parta
aðeins of mikil en hvíta dragtin hjá Valgerði
er passlega opin í hálsinn, hún er einhvern
veginn saklaus og eitruð í senn. Ferlega flott
lúkk við greiðsluna sem hún er með,“ segir
Valli. „Elínrós er ein af flottari konum Íslands.
Þær eru báðar í virðulegum en töff fötum,“
segir Arnar Gauti.

NANNA BJÖRG
LÚÐVÍKSDÓTTIR OG
HLÍN SVERRISDÓTTIR
LANDSLAGSARKITEKT.
„Æ,æ, það er eitthvað
off við þessa samsetningu. Stuttur kjóll með
krókódílamunstri og síð
hvít kápa. Lindsay Lohan
mætt á fiðrildahátíð,“
segir Valli. „Smekkilegar
og fágaðar í klæðaburði,“
segir Arnar Gauti.

KATLA JÓNASARDÓTTIR LISTAMAÐUR OG FYRRUM KÆRASTA KEVIN
STANFORD SEM EITT SINN VAR
GIFTUR SJÁLFRI KAREN MILLEN.
„Katla er gríðarlega flott kona. Persónulega hef ég mjög gaman af því
þegar konur flagga því sem þær eiga,
en ég veit ekki hvort svo fleginn kjóll
passar við þemað eða fiðrildahópinn,“
segir Valli. „Katla Jónas er náttúrulega
hrikalega flott og kynþokkafull kona og
ber dressið vel.“

KRISTÍN ÓLAFSDÓTTIR KVIKMYNDAGERÐAKONA. „Kristín tekur lúkkið enn lengra. Maður gæti ímyndað sér að hún væri að fara í veislu
kóngafólksins. Kápan er geðveik
og er klassík, flott í dag, flott árið
1750 og verður það líklega árið
3000,“ segir Valli.
„Kristín Ólafs er án efa gæsilegasta kona landsins. Þetta er
mjög fallegt dress sem hæfir
vel tilefninu,“ segir Arnar Gauti.
EVA MARÍA. „Eva María hefur
alltaf eitthvað við sig þessi
mynd er þó líklega ekki besta
myndin sem ég hef séð af
henni. Lúkkið er einfalt og
stendur fyrir sínu. Veit ekki
með trefilinn,“ segir
Valli. „Eva María er alltaf
smekkleg og ber allt,“
segir Arnar Gauti

ÞAÐ ER
KOMIÐ
SUMAR
2008
Stella Nova I Lee I Wrangler I GK Reykjavík I Burberry I Filippa K I Patrizia Pepe I Sport Max I Calvin Klein I Annhagen I Rutzou

KONUR OG MENN
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heima

NJÓTTU TÚLIPANANNA
Túlípanar í vasa eru algerlega ómissandi á þessum árstíma og búa til
hina tæru og fögru stemningu sem heimili þarf að hafa til að vera aðlaðandi.

gleði og glysgjörn húsráð

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Hlúðu að svefnherberginu

H

vað er mikilvægara en að hafa svefnherbergið notalegt? Það er ekki nóg
að eiga gott rúm, umhverfið þarf að
skapa ró og vera hlýlegt. Ef þessi mál
eru í einhverri vitleysu hjá þér þá skaltu
byrja á því að kaupa þér fallegt hvít rúmföt
úr damaski. Að eiga fallega ábreiðu ofan á
rúmið skiptir miklu máli og ekki er verra að
eiga nokkra sæta púða til að krydda útlitið. Það er þó
ekkert vit í því að eiga rúmteppi og púða ef það er ekki
búið um rúmið daglega. Það tekur ekki nema fimm
mínútur og skiptir óheyrilega miklu máli. Keyptu fallega borðlampa, ilmkerti og vasa til að gera sem hlýlegast í þessu mikilvæga herbergi. Verslanir á borð við
Epal, Habitat, Tekk Company og IKEA bjóða upp á gott
úrval af öllu sem
getur breytt svefnherberginu úr hreysi
í höll.

Það er aldrei of
mikið af púðum í
rúminu.

Karrígulur kemur sterkur inn. Stór
lampi á náttborðið er algerlega
málið.

Hér er búið að veggfóðra vegginn og búið að búa til flotta stemningu með réttu
hlutunum. Húsgögnin eru frá Habitat.
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þú kemst ekki
í gegnum
vikuna …

Stærsta leikritahátíð Evrópu
býður Baðstofunni
heim

...nema taka fram
línuskautana þína og bóna þá
svo þeir verði til taks þegar snjórinn
hverfur alveg.

...nema kaupa þér eitthvað í pastellit,
það er algerlega málið.

...nema fara á tónleika með Sálinni,
viðurkenndu það bara, þér finnst Sálin
æðisleg.

...nema læra að sauma út. Það er ekkert smá róandi þegar þú hefur ekkert
að gera á kvöldin.
...nema búa til þitt eigið páskaegg, það
gerist ekki betra, nammi namm.

Baðstofan
eftir Hugleik Dagsson
Leikstjórn: Stefán Jónsson

NEW PLAYS FROM EUROPE 2008
THEATERBIENNALE Staatstheater Wiesbaden
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Dalvegi 18, Kóp. - s. 568 6500
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bland

Helgin
FÖSTUDAGURINN 14. MARS
Afmælistónleikar Sálarinnar verða haldnir í Laugardagshöll. Rifjaðu upp gömlu góðu
stundirnar með þessari ástsælu hljómsveit
þjóðarinnar og fagnaðu með henni í höllinni.

í gær og á morgun ...

díana mist
FÖSTUDAGURINN 7. MARS
Missti tökin á uppboði til styrkar
Unifem sem haldið var með pompi
og prakt í Saltfélaginu. Ég veit ekki
ennþá hvað kom yfir mig en get afsakað með því að hafa eytt mánaðarlaununum í það að styrkja gott málefni og eignast fimm forkunnarfögur handprjónuð brjóst. Það var margt
um manninn á þessari vel til fundnu
uppákomu en Vatnsmeyjarfélagið Hrafnhildur sem samanstendur af
leikkonunum Guðlaugu Elísabetu,
Margréti Vilhjálms, Höllu Margréti Jóhannsdóttur, Katrínu Þorkelsdóttur og Sigrúnu Sól Ólafsdóttur stýrðu
uppboðinu. Parið fyrrverandi, Friðrik
Weisshappel athafnamaður og sjónvarpskonan Andrea Róbertsdóttir,
kepptist harkalega um sama brjóstið en Andrea hafði þó betur að lokum.
Bjarni Ármanns var sömuleiðis áberandi á uppboðinu sléttur og strokinn
og gerði sér lítið fyrir og keypti heilt
bretti af brjóstum. Kristín Ólafsdóttir framkvæmdakona hafði gefið sér
tíma frá undirbúningi Fiðrildakvöldverðarins og geislaði sem og Ingibjörg
Stefánsdóttir, leikkona og jógakennari. Eftir nokkur kampavínsglös og allan uppboðsæsinginn hélt ég alsæl út í nóttina
eftir að hafa lagt mitt af mörkum og skálaði með vinkonum
mínum fram eftir nóttu í heimahúsi.
LAUGARDAGURINN 8.
MARS
Vaknaði með brjóstin fimm upp í rúmi
hjá mér og var
minnt á eyðslu
gærkvöldsins,
ákvað þar með
að herða örlítið sultarólina
hjá mér næsta
mánuðinn og
þar með
var sá

bömmer afgreiddur. Skellti mér í bæjarferð en skildi kortin eftir heima.
Bærinn virtist iða af gömlum sjensum og mannlífi en þar spókuðu sig
menningarvitarnir Ármann Jakobsson
og Kolla Bergþórs, ritstýran Ingibjörg
Dögg Kjartansdóttir og maður hennar
Darri Johansen rithöfundur. Eftir bæjarferðina tóku við hámarks fegrunaraðgerðir og endurskipulagning íbúðarinnar þar sem ég þurfti að rýma fyrir
nýju „húsmununum“ mínum. Það leið
þó ekki á löngu þar til ég fann hvernig hressleikinn tók öll völd og áður en
ég vissi af var ég búin að taka upp
símann og bjóða vinkonunum í drykk.
Eftir nokkra drykki ákváðum við að
kíkja út á lífið og enduðum á Organ
þar sem stuðið var í algeymi. Leið
þó á tímabili eins og grúpppíu sem
væri tíu árum á eftir í þroska en þarna
voru öll flottustu böndin í dag samankomin. Þar var klipparinn Jón Atli
og stílistinn Agneska og virtust þau
skemmta sér vel enda ekki annað
hægt miðað við rafmagnað andrúmsloftið. Fór síðan á Ellefuna þar sem
Biggi í Maus þeytti skífunum fram
eftir morgni. Dansaði þar frá
mér vit og rænu og rankaði við mér í skemmtistaðasleik sem hefur
ekki gerst síðan á gullaldarárunum á Café
au lait. Ég var þó fljót að
átta mig á ástandinu og tilkynnti sjensinum að ég
þyrfti á klósettið og lét
mig hverfa. Endaði
kvöldið á Hlölla
og komst að því
að línubátur var
það eftirsóttasta
í höfuðborginni
þessa nóttina.

„Eldúshnífarnir, það
er bara rugl
að vera ekki
með góða
hnífa í niðurskurðinum.“

TOPP

10

„Fíber-burstarnir eru
algerlega ómissandi
en með þeim set ég „trainbeatið“ í gang með Hringjum.“

„Golfsettið mitt, Útskýrir sig eiginlega sjálft. Tæki það með mér
á eyðieyju því þá næði ég öðruhverju fugli og svo grísar maður
alltaf eitthvað.“

„Matprjónar eru mér
nauðsynlegir þegar
ég gæði
mér á allri
snilldar matseldinni á
Domo.“

Kormákur Geirharðsson
athafnamaður
„Tannburstinn er lífsnauðsynlegur. Ég fer
ekki út úr húsi óburstaður“.

„Ég get ekki verið án sjónvarpsins;
Liverpool og annars unaðar sem
það færir mér.“
„Síminn minn,
hann er svo
skemmtilegt
leikfang.“

„Rúmið mitt, ohh hvað það hefur gefið mér margt gott.“

„Bjórkannan, hún fyllist bara alltaf.“

„Græjurnar í stofunni en úr þeim
hlusta ég á alla mína uppáhaldstónlist.“

:R}SHY/LPSZ\Z[LMUHU
Heilbrigð sál í hraustum líkama
Ert þú leikskólakennari og hefur áhuga á
hreyfingu, næringu eða listsköpun?
Við hjá Skólum höfum verið að kynna fyrir sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu og út á landi þjónustu
okkar sem er skólarekstur. Í dag erum við að taka þátt í útboði á leikskóla í Garðabæ sem er áætlað að
opni haustið 2009. Einnig erum við í samningaviðræðum við Hafnarfjörð um rekstur á fyrsta
Heilsuleikskólanum þar.
Við leitum að leikskólakennurum eða öðru uppeldismenntuðu starfsfólki til að vinna á leikskólum hjá
okkur og taka þátt í þessari uppbyggingu sem framundan er.

Ef að þú hefur áhuga, kíktu þá á heimasíðuna okkar á www.skolar.is og hafðu samband.

Heilsustefnan
Okkar skólar eru heilsuskólar og vinna eftir Heilsustefnunni.
Kjörorð okkar er „Heilbrigð sál í hraustum líkama”. Markmið
heilsustefnunnar er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á
næringu, hreyfingu og listsköpun í leik og starfi. Við vinnum með
umhverfismennt sem er auðvelt að tengja heilsustefnunni.

Heilsuleikskólar í rekstri hjá Skólum
- Heilsuleikskólinn Krókur í Grindavík sem var boðinn út árið 2000
og tók til starfa 5. febrúar 2001. Leikskólinn er fyrir börn frá 18 mánaða
aldri til 6 ára með fjórar leikstofur og þar geta dvalið 105 börn samtímis.
Krókur er 684,7m2 að stærð og er byggingin einnig í einkaframkvæmd og
á Nýsir bygginguna.
Í dag er leikskólinn Krókur Heilsuleikskóli og eru starfsmenn
leikskólans búnir að marka sér þá stefnu sem leikskólinn fylgir.
Heimasíða skólans er á www.skolar.is/krokur

- Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi sem var boðinn út árið 2006 og

„heilbrigð sál í hraustum líkama”

tók til starfa 1. júní 2006. Leikskólinn er fyrir börn frá 18 mánaða aldri til
6 ára með sex leikstofur og þar geta dvalið 124 börn samtímis. Kór er
842m2 að stærð og er byggingin eign Kópavogsbæjar.
Stefnt er að því að leikskólinn Kór verði heilsuleikskóli og eru
starfsmenn leikskólans að vinna að því markmiði í dag.
Heimasíða skólans er á www.skolar.is/kor

Stefna Skóla er að auka veg
Heilsustefnunnar og fjölga
Heilsuskólum á Íslandi

www.skolar.is

Skólar hafa undanfarin ár verið að vinna með fagaðilum að
hönnun og þróun skólabyggingar. Byggingin er hönnuð út frá þörfum
barna, starfsmanna, foreldra og annarra hagsmunaaðila með það að
leiðarljósi að unnið sé eftir Heilsustefnunni í skólanum. Búið er að
fullklára hönnun á leikskóla en framtíðarsýn okkar í skólarekstri er að
hanna leik- og grunnskóla í sömu byggingu með sjónarmið notanda
byggingarinnar að leiðarljósi.

www.skolar.is
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