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„Ég ákvað að loka Londonkaflan-
um um tíma,“ segir tónlistar-

konan Þórunn Antonía Magn-
úsdóttir, sem er nýflutt aftur 
til landsins eftir sex ára bú-

setu í London. Þórunn á ekki 
langt að sækja tónlistarhæfileik-
ana því hún er, eins og flestum er 
kunnugt, dóttir tónlistarmannsins 
Magnúsar Þórs Sigmundssonar, en 

saman gáfu þau út plötuna Those 
litle things fyrir um sex árum. 
Síðan þá hefur Þórunn gert það 
gott í Bretlandi. „Eftir að ég hætti 
í Honeymoon, hljómsveitinni sem 
ég flutti út útaf í upphafi, ákvað ég 
að drífa í að gera sólóplötu númer 
tvö. Svo tók Junior Senior við, þar 
sem ég söng bakraddir, og Fields 
strax þar á eftir svo nú ætla ég að 
fara að vinna að sólóplötu,“ segir 
Þórunn Antonía, en hún spilaði 
á hljómborð og söng með hljóm-
sveitinni Fields. 
„Ég hef verið að semja tónlistina 
mína víða um heim, inni á hótel-
herbergjum eða baksviðs, en gaf 

mér aldrei nægan tíma til þess. 
Nú sé ég fyrir mér tækifæri til 
þess og ætla að gefa mér svigrúm 
til að gera þetta án þess að vera í 
samstarfi við plötufyrirtæki. Ég vil 
ekki að of margir séu með puttana 
í þessu,“ bætir hún við, en Þórunn 
frumflutti nokkur af sínum nýj-
ustu lögum á Café Rósenberg á 
Airwaves-hátíðinni í haust.

„Ég trúi því að stórborgir hafi 
ákveðinn líftíma fyrir mann, eftir 
um það bil fimm ár er hringekj-
an svolítið búin og þá þarf maður 
annaðhvort að fara í næstu ferð 
eða fara eitthvert annað,“ útskýr-
ir Þórunn og segist líka vel að vera 
komin heim til Íslands þrátt fyrir 
efnahagsástandið. „Mér finnst 
yndislegt að vera komin heim. 
Maður finnur eldmóðinn og hvað 
þjóðarsálin er sterk. Það er sam-
staða þrátt fyrir að það séu erfið-
ir tímar.“  - ag

ÞÓRUNN ANTONÍA MAGNÚSDÓTTIR TÓNLISTARKONA:

FLUTT AFTUR 
HEIM TIL ÍSLANDS

Ánægð Þórunn Antonía er ánægð að 
vera flutt aftur heim til Íslands og er byrj-
uð að vinna að nýrri sólóplötu.

Kreppa í kirkjunni
Það mætti halda að kreppan væri 

komin af fullum þunga til Pálma 

Matthíassonar, sóknarprests í Bú-

staðakirkju. Und-

anfarna mánuði 

hefur hann nefni-

lega kappkost-

að við að fá góðan 

afslátt í verslun-

um. Föstudagur 

hefur heimildir fyrir 

því að hann hafi 

mætt í gleraugnaverslun eina og 

reynt að fá ókeypis gleraugu fyrir 

sjálfan sig því hann væri 

svo ansi góð auglýsing. 

Á svipuðum tíma mætti 

hann í gólfefnaverslun og 

reyndi slíkt hið sama. Bíla-

kostur prestsins er þó ekki 

með kreppulegasta móti því sést 

hefur til hans á splunkunýrri jeppa-

bifreið. Ætli hann keyri frítt á bílnum 

því hann sé svo góð auglýsing?

Söngdívan Birgitta Haukdal og eiginmaður 
hennar, Benedikt Einarsson, eiga von á sínu 
fyrsta barni með vorinu. Parið gekk í hjóna-
band um miðjan október og því má segja 
að þetta sé allt eftir bókinni og í réttri röð. 
Það mun ekki væsa um barnið því Birgitta 
og Benedikt eru að gera upp hús við Bakka-
flöt í Garðabæ sem þau festu kaup á fyrr 
á árinu. Ef allt gengur upp ná þau að flytja 
áður en erfinginn kemur í heiminn.

BARN Á LEIÐINNI

Andersen & Lauth vinsælt 
úti í heimi
Upp á síðkastið hefur verið ansi 

mikil umfjöllun um íslenska merk-

ið Andersen & Lauth í erlendum 

blöðum, sérstaklega í Frakklandi. 

Það er þó fátt sem toppar Ung-

frú Frakkland 2008 þar sem hún 

skartar kjól frá fyrirtækinu á forsíðu 

Him Magasine. 

PÉTUR GAUTUR MYNDLISTARMAÐUR
Á morgun verð ég með opið á vinnustofunni minni á Njálsgötu frá fjögur til sex en 

fyrr um daginn fer ég í árlega skötuveislu til tengdamömmu minnar. Á sunnudag-

inn ætlum við stórfjölskyldan upp í Hvalfjörð til að höggva okkar eigið jólatré. 

helgin
MÍN

Ég trúi því að stórborgir hafi ákveð-
inn líftíma fyrir mann, eftir um það bil 
fimm ár er hringekjan svolítið búin
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jólagjöfin hennar

H
jónin Gísli Egill Hrafnsson ljósmynd-
ari og Inga Elsa Bergþórsdóttir, graf-
ískur hönnuður á auglýsingastofunni 
Fabrikunni, sameinuðu krafta sína í 

bókinni Súkkulaðiást sem kom út á dögun-
um. Bókin er sannkölluð Biblía súkkulaðiunn-
andans enda stór og vegleg, full af girnileg-
um uppskriftum af mat, eftirréttum og kökum. 
Gísli Egill og Inga eru bæði miklir matgæðing-
ar en þau segjast hafa kynnst sælkeramatar-
gerð þegar þau voru í námi í Frakklandi. Síð-
astliðin ár hafa þau séð um að gera jólabæk-
lingana fyrir Nóa Síríus og fyrir þremur árum 
gerðu þau súkkulaðibók með Marentzu Poul-
sen. Í Súkkulaðiást sáu þau hins vegar um allt 
frá a-ö, söfnuðu saman og unnu uppskriftirn-
ar, hann myndaði og hún stíliseraði og hann-
aði bókina.

„Við lögðumst í heilmikla heimildavinnu og 
söfnuðum saman kræsilegustu uppskriftun-
um sem okkur leist best á og prófuðum okkur 
áfam. Í öllum uppskriftunum notum við súkku-
laði frá Nóa Síríus,“ segir Gísli Egill.

„Við sökktum okkur ofan í þennan súkkul-

aðiheim en hann hefur verið að breytast ansi 
mikið, sérstaklega á Íslandi. Íslendingar eru 
hluti af þessu mjólkursúkkulaðibelti en síð-

ustu ár hefur 
dökkt súkku-
l a ð i  k o m i ð 
s terkar  inn 
bæði í mat-
argerð og til 
á t u , “  s eg i r 
hann. Þegar þau eru spurð að því 
hvort þau séu miklir súkkulaðigrísir þá segj-
ast þau svo vera. „Við kynntumst 70% súkku-
laði þegar við bjuggum í Frakklandi. Eftir að við 
fluttum heim áttum við það til að koma með 
troðfullar töskur af dökku súkkulaði heim til 
Íslands til að eiga í búrskápnum,“ segir hún.  

Súkkulaðiást var öll unnin á heimili Gísla 
Egils og Ingu sem gerði það að verkum að þau 
urðu ansi vinsæl meðal yngri kynslóðarinn-
ar í hverfinu þegar súkkulaðiilminn lagði um 
hverfið. „Við notuðum krakkana sem smakk-
ara. Kostirnir við krakkana er að þau eru mjög 
heiðarleg og fengum við það beint í æð hvort 
uppskriftirnar virkuðu eða ekki,“ segir Inga og 
mælir með því að leyfa börnunum að taka þátt 
í eldamennskunni.   martamaria@365.is 

SÚKKULAÐIÁST GÍSLA EGILS HRAFNSSONAR OG INGU ELSU BERGÞÓRSDÓTTUR SLÆR Í GEGN

NOTUÐU KRAKKANA 
SEM SMAKKARA

Fjölhæf hjón Gísli Egill Hrafnsson ljósmyndari og Inga 
Elsa Bergþórsdóttir, grafískur hönnuður, eiga heiðurinn 
að Súkkulaðiást.

TÓNLEIKAR Á GRAND ROKK  Hljómsveitirnar Dikta, Múgsefjun, Buff og tón-

listarmaðurinn Toggi ætla að leiða saman hesta sína með tónleikum á Grand Rokk í 

kvöld. Húsið verður opnað klukkan 21.30 en tónleikarnir hefjast klukkan 22. Ekki láta 

þig vanta á þennan stórskemmtilega viðburð og mættu tímanlega áður en húsið fyllist.

Canon-myndavél er frábær jóla-
gjöf. Þessi fæst í verslun Nýherja.

Gefðu dömunni eitthvað fallegt. 
Þetta dress er úr Andersen & 

Lauth.

1

3
Konur elska 
veski. Þetta 
fæst hjá 
Sævari 
Karli.

Dreifingaraðili:

Fæst í verslunum um land allt

Nú er komið af  því loksins á Íslandi

Stelpur á móti strákum

Inniheldur:
1200 spennandi spurningar fyrir stelpur og stráka
2 teningar fylgja
Hægt er að spila án spilaborðs

Hvað myndar bókstafinn O í plakati 

kvikmyndarinnar The simpsons Movie? Hvert var söluhæsta ítalska

tískuvörumerki heims árið 2007?

Hvaða söng-og leikkona 

kallaði fyrsta ilmvatnið 

sitt Glow?

Hvaða íslenska hljómsveit 

söng um kindina Einar?
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Framandi jólavara á góðu verði

Kúlutré
var 4.990.-  nú 1.194.-

Vorum að fá margar 
tegundir af knöllum.
Skemmtilegt á veisluborðið!

opið til kl. 22 öll kvöld til jóla!
aðfangadag opið frá 9 til 12

í Pier

öðruvísi3 2
af öllum
matarstellum

fyrir

40%
 af allri
  jólavöru

kúlur með doppum 
3 í pakka var 1.290.-

nú 774.-

fugl var 490.-

nú 294.-

Jólatré úr málmi, 
47 cm hátt 
með bjöllum 
var 3.990.-

nú 2394.-

Knöll
9 í pakka var 990.- 

nú 594.-

Stórt fiðrildi 
var 1.190.- 
nú 714.-

Röndóttar keilur
 4 í pakka var 1.190.-

nú 774.-

Borðskreytingar
Glæsilegt úrval!
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✽  horfðu á kvöldvaktina...

Getur þú lýst þínum stíl?  Ég 

er klárlega allar týpurnar í Spice 

Girls. Undanfarið hef ég tekið 

Þóru vinkonu mína mér til fyr-

irmyndar og er farin að nota 

sparifötin meira hversdags. Ég á 

svo endalaust af sparifötum sem 

eru alltaf að bíða eftir jólunum 

og liggja síðan óhreyfð allt árið. 

Hvað dreymir þig um að 
eignast núna?  Góða skó. Mig 

vantar hælalaus stígvél og svo 

ég er að reyna að mana mig upp 

í flotta hælaskó. Mér finnst ég 

alltaf vera eins og risi en mig 

dreymir um að vera á monster-

hælum, strákunum í vinnunni til 

mikillar skelfingar. 

Hvað keyptir þú þér síðast? 
 E-Label pallíettuleggings og kjól 

með leðurbelti frá E-Label. Kjóll-

inn er stundum notaður sem sítt 

vesti en hann er opinn að fram-

an. Ég er mjög hrifin af fötum 

sem er hægt að breyta og nota á 

mismunandi hátt.

Uppáhaldslitapalletta?  Ég 

elska liti en núna er ég voða 

mikið í brúnu og fjólubláu. Mér 

finnst litirnir hressa myrkrið og 

veturinn við.

Uppáhaldsverslun?  E-Label 

er alltaf með endalaust flott föt, 

Gyllti kötturinn og Rokk og rósir. 

Hönnunarbúðirnar eru líka æðis-

legar eins og Kron Kron, Trilogia, 

Aftur og það er missir af Libor-

ious. Það er gaman að eignast 

föt sem eru ekki fjöldaframleidd 

úr lélegum efnum. 

Uppáhaldshönnuður?  Harpa 

Einars, hún er algjörlega æðis-

leg.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?   Eru ekki 

tískuslys í öllum skápum? Ég er 

örugglega búin að losa mig við 

alla magaboli. 

Í hvað myndir þú aldrei fara? 
 Mér finnst stórir axlapúðar ekki 

mjög klæðilegir (enn þá). Aldrei 

að segja aldrei.

Af hvaða líkamsparti ertu 
stoltust og hvernig undir-
strikar þú hann í klæðaburði? 
 Ég var mjög stolt af bumbunni 

þegar ég var ólétt og undirstrik-

aði hana með öllum ráðum. Ann-

ars spái ég ekki mikið í neinum 

sérstökum líkamshluta. Maður 

fer bara í það sem manni finnst 

flott og þægilegt, örugglega 

oftar það sem er flott heldur en 

þægilegt.

Sóley Kristjánsdóttir, vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni

ER ALLAR 
TÝPURNAR Í 
SPICE GIRLS

FATAMARKAÐUR Á KAFFIBARNUM Í dag halda nem-

endur í fatahönnun við Listaháskóla Íslands fatamarkað á Kaffibarn-

um milli klukkan 15 og 21. Allur ágóðinn rennur í ferðasjóð nem-

endanna ellefu, sem fara til Parísar í febrúar og vinna fyrir hönnuði á 

heimsmælikvarða fyrir tískuvikuna þar í borg. Mættu og nældu þér í 

flotta flík fyrir jólin.

3

1

1.  Gervileðurjakki frá Gyllta kettinum.  

2..  Gylltur og blár kjóll frá Rokki og rósum. 

3.  Svartur blúndukjóll frá Gyllta kettinum og glansandi leggings 

frá Júníform með gati fyrir hælinn og tærnar. Skórnir eru frá All 

Saints.

4..  Rauðir rúskinns hælaskór úr Gyllta kettinum. 

5..  Brúnleitur kjóll eftir Hörpu Einars. „Þessi lítur út eins og 

sparikjóll en er alveg hægt að nota hversdags líka.“

6..  Svört peysuslá frá E-Label og hvítur blúndukjóll frá Gyllta 

kettinum. Pallíettuleggings frá E-Label en pallíetturnar eru 

handsaumaðar í og frábærar bæði spari og hversdags. „Svo 

eru það gömlu hermannaklossarnir með stáltánni en þá keypti 

ég þegar ég var 14 ára. Ég fann þá inni í 

geymslu hjá mömmu fyrir tveimur árum 

við mikinn fögnuð.“  

4
2

5

Ofnæmisprófað. 100% ilmefnafrítt.

Hlífðu andlitinu 
við einkennum öldrunar með frábæru rakakremi 
Á rannsóknarstofum Clinique hefur verið leitt í ljós að streita getur haft ámóta skaðleg áhrif á húðina og of 
mikil sólböð og loftmengun.*  En nú geturðu verið áhyggjulaus.
  
Nýja Superdefense rakakremið eflir ónæmisvarnir húðarinnar og hjálpar henni að vinna á móti viðbrögðum 
sem koma fram í línum,  hrukkum og ójöfnum lit.  
Þannig geturðu litið betur út mun lengur en ella.

* Sjá Journal of Experimental Dermatology 2007 EXD-07-0174, R1. 
Niðurstöður þessar eru hluti af rannsókn sem enn stendur yfir á vegum rannsóknarstofa Clinique og læknaskóla í fremstu röð á áhrifum streitu á húð.  
© Clinique Laboratories,  LLC 
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JÓLATILBOÐ
King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum frá 1898 eða í 110 ár. King Koil framleiðir 

nú einu rúmin sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóðarannsóknasamtökum kíropraktora) 

og Good Housekeeping (stærstu neytendasamtökum Bandaríkjanna).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

CHERY
Leðurrúmstæði meðheilsudýnu (160x200).Innifalið botn, rammi og gafl.Hægt er að velja um fjórartegundir af heilsudýnum.

Áður 349.850 kr.NÚ 244.895 kr.= 104.955 kr.AFSLÁTTUR!

VIKTORIA
Rúmstæði með

heilsudýnu (160x200).
Innifalið botn, rammi og gafl.
Hægt er að velja um fjórar
tegundir af heilsudýnum.

Áður 339.900 kr.
NÚ 237.930 kr.

= 101.970 kr.
AFSLÁTTUR!

CASTAWAY
Queen size (153x203)

Verð 220.000 kr.

JÓLATILBOÐ
159.500 kr.
= 60.500 kr.
 AFSLÁTTUR!

AVERY
Queen size (153x203)

Verð 155.000 kr.

JÓLATILBOÐ

99.500 kr.
= 55.500 kr.

 AFSLÁTTUR!

PRIME
Leðurrúmstæði með

heilsudýnu (160x200).

Innifalið botn, rammi og gafl.

Hægt er að velja um fjórar

tegundir af heilsudýnum.

Áður 247.181 kr.

NÚ 173.027 kr.

= 74.154 kr.
AFSLÁTTUR!

ADVENTURE BXPL

   svampi og latexi sem skorið er
   með leysi (laser).

AVERYCASTAWAY

ADVENTURE BXPL
Queen size (153x203)

Verð 303.900 kr.

JÓLATILBOÐ
219.000 kr.
= 85.920 kr.
 AFSLÁTTUR!

OPIÐ
laugardag
frá kl.11-18

og sunnudag
frá kl. 12-18
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Sigríður Thorlacius 

hefur vakið verðskuld-

aða athygli fyrir söng 

sinn með hljómsveitinni 

Hjaltalín. Auk þess hefur 

hún sungið með Hamra-

hlíðarkórnum um árabil 

og segir miðnæturmess-

una á aðfangadagskvöld 

vera ómissandi part af 

jólunum.

Viðtal: Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

Förðun: Björg Alfreðsdóttir með Mac

Þ
að var aldrei nein 
ákvörðun að fara í 
tónlistarnám, það var 
bara svona eðlilegur 
partur af skólagöng-

unni,“ segir Sigríður Thorlacius 
sem hóf nám á blokkflautu sex 
ára og skipti svo yfir í píanó. „Ég 
hætti á píanói þegar ég var ungl-
ingur, en þegar ég byrjaði í MH 
sextán ára fór ég í Söngskólann í 
Reykjavík og í Hamrahlíðarkórinn. 
Allar systur mínar höfðu verið í 
kórnum svo það kom svolítið af 
sjálfu sér. Seinna meir fór ég svo 
á djassbraut í FÍH og útskrifaðist 
þaðan vorið 2007,“ segir Sigríður, 
en hún er langyngst fimm systra. 
„Mamma spilar á píanó, harmón-
iku og gítar svo það var mikil tón-
list á heimilinu.“

Á FLANDRI UM EVRÓPU
Hljómsveitin Hjaltalín vakti fyrst 
athygli í byrjun síðasta árs, en færri 
vita að hún hafði þá verið starf-
andi um nokkurt skeið. „Strákarn-
ir stofnuðu Hjaltalín meðan þeir 
voru í MH og voru líka allir með 
mér í Hamrahlíðarkórnum,“ segir 
Sigríður sem er elst í bandinu en 
hinir meðlimirnir eru allir þrem-
ur til fimm árum yngri en hún. 
„Eitt sumarið vann ég með þrem-
ur þeirra í Skapandi sumarstarfi 
á vegum Hins hússins. Það sumar 
fóru þeir að taka upp nokkur lög 
eftir Högna Egilsson söngvara þar 
sem þeir fengu mig til að syngja 
bakraddir. Fyrir Airwaves 2006 
bættu þeir svo við nokkrum lögum, 
ég og hljóðfæraleikararnir bætt-
umst við og einhvern veginn end-
uðum við sem band,“ segir Sigríð-
ur um Hjaltalín. Í byrjun desember 
2007 kom fyrsta breiðskífa sveitar-
innar út sem heitir Sleepdrunk Sea-
sons og var gefin út hjá Kimi Rec-
ords. Síðan þá hefur sveitin notið 

mikillar velgengni hér á landi sem 
og erlendis. „Diskurinn okkar kom 
út í október í Skandinavíu og nóv-
ember í Bretlandi. Hann kemur svo 
út í Austurríki, Sviss og Þýskalandi 
í byrjun næsta árs svo við verðum 
meira og minna á flandri um Evr-
ópu eftir áramót fram á sumar,“ 
segir Sigríður.

Eitt vinsælasta lag þeirra til 
þessa er án efa endurgerð á laginu 
Þú komst við hjartað eftir tónlist-
armanninn Togga, sem Páll Óskar 
flutti upphaflega. „Lagið var í miklu 
uppáhaldi hjá Högna söngvara og 
hann var oft búinn að tala um það. 
Hann ákvað bara að útsetja það og 
við tókum það upp. Við spiluðum 
það svo 17. júní niðri í bæ í sumar 
og fljótlega upp úr því varð það 
mjög vinsælt. Mér fannst reynd-
ar alltaf hittaralykt af því, en það 
kom á óvart hvað þetta varð vin-
sælt hjá breiðum hópi og allt í einu 
var fólk sem hafði aldrei haft hug-
mynd um hver við vorum farið að 
mæta á tónleika,“ segir Sigríður 
brosandi.

Spurð um framtíðaráform bands-
ins vill Sigríður lítið gefa upp. „Það 
eru allir að reyna að hugsa þetta 
bara svolítið í önnum. Við erum 
öll í námi, tónlistarnámi eða há-
skólanámi. Það er stefnan að fara 
að vinna að annarri plötu, hugsan-
lega fyrir næstu jól, en síðasta plata 

tók marga mánuði í vinnslu svo við 
ætlum ekki að stressa okkur á því,“ 
útskýrir Sigríður. Spurð hvort hún 
hafi tíma fyrir háskólann á öllum 
ferðalögunum segist hún ætla að 
reyna að sinna því eftir bestu getu. 
„Annaðhvort er ekkert að gera eða 
þá miklar tarnir sem stressa mig 
upp svo ég ákvað að skrá mig í 
háskólann og sjá til hvernig það 
gengur. Mig langar að vera búsett 
hér á landi í nánustu framtíð því 
ég keypti mér íbúð í miðbænum í 
sumar og planið er að fara í tíma í 
klassískum söng til að halda fleiri 
leiðum opnum því mig langar ekki 
að einskorða mig við eitthvað eitt,“ 
bætir hún við og brosir.

VÆMIN Í DESEMBER
Talið berst að jólunum og stressinu 
sem fylgir gjarnan aðventunni.

„Ég er mjög mikið jólabarn og 
líður mjög vel í desember. Mér 
finnst svo gott að finna hvað fólk 
er oft í sama gír þá, er huggulegt 
við hvað annað og gefur sér frek-
ar tíma til að hittast. Ég verð rosa-
lega væmin í desember og fer þá 
að hugsa hvað mér þykir mikil-
vægt,“ segir Sigríður og brosir.

„Ég er ekkert rosalega dugleg að 
jólaskreyta eða baka, heldur þykir 
mér best að fara niður í miðbæ, 
fylgjast með fólki kaupa jólagjaf-
ir og ímynda mér hvað ég gæti 

hugsað mér að kaupa. Ég á samt 
svo litla íbúð í miðbænum að ég 
er ekki mikið að kaupa hluti, því 
þeir komast hvort sem er ekki 
fyrir. Ég á samt níu systrabörn sem 
ég kaupi gjafir fyrir og það getur 
verið þrautin þyngri. Ég vil nefni-
lega ekki gefa þeim einhvers konar 
dót sem flest börn eiga nóg af svo 
ég þarf alltaf að hugsa það svolít-
ið,“ útskýrir Sigríður. „Ég reyni að 
fara sem minnst í verslunarmið-
stöðvar fyrir jólin því þá verð ég 
bara eins og stressuð húsmóðir og 
fer að kaupa hveiti án þess að ég 
ætli nokkuð að baka,“ bætir hún 
við og hlær. 

JÓLIN Í FRAKKLANDI
Starf Hamrahlíðarkórsins er öflugt 
yfir hátíðarnar og Sigríður segir það 
vera orðinn ómissandi hluta af jól-
unum. „Undanfarin átta ár höfum 
við í Hamrahlíðarkórnum sungið 
í miðnæturmessunni í Dómkirkj-
unni á aðfangadagskvöld. Það er 
stór partur af jólunum fyrir mig því 
þegar ég var lítil fórum við alltaf að 
hlusta á systur mínar syngja með 
kórnum,“ segir Sigríður sem hefur 
sungið víða með kórnum. Síðasta 
sumar fóru þau til Parísar þar sem 
þau sungu á tónleikum og í messu 
í Notre Dame-kirkjunni. Auk þess 
voru þau viðstödd afhendingu al-
þjóðlegra verðlauna sem Vigdís 

Finnbogadóttir hlaut frá Ladies 
first international-samtökunum, 
en afhendingin fór fram í Dass-
ault-höllinni hjá Madame Dassault 
í París. Sigríður var þar kynnt fyrir 
frú Dassault, enda ein af fáum úr 
hópnum sem talar frönsku.

„Ég lærði frönsku í MH og tók svo 
eitt ár í frönsku í háskólanum, en 
í millitíðinni fór ég til Frakklands 
í hálft ár með vinkonu minni eftir 
að við urðum stúdentar,“ útskýr-
ir Sigríður sem eyddi þá jólunum 
í Frakklandi. „Það kom í raun ekk-
ert annað til greina en að vera yfir 
jólin því við vorum að fara heim 
rétt eftir áramót. Við ákváðum því 
bara að reyna að hugsa ekki um 
þetta sem jól heldur bara einhverja 
skemmtun, til að við færum ekki 
bara að gráta. Við fengum svo sent 
hangikjöt að heiman og vorum 
með eitthvert hrikalegt gervijólatré 
með ljótu skrauti. Klukkan sex á 
aðfangadag vorum við svo komnar 
í spariföt, höfðum útbúið uppstúf, 
soðið rauðkál og héldum hátíðleg 
jól í 26 fermetra kompunni sem við 
bjuggum í. Við fórum í miðnætur-
messu í Sacre Cœur-kirkjunni og 
þegar upp er staðið voru þetta bara 
ein hátíðlegustu jól sem ég hef 
upplifað. Nú veit maður bara að 
jólin koma á sama tíma á hverju 
ári, burtséð frá því hvar eða með 
hverjum maður er.“

SYNGJANDI JÓLABARN
✽
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Besti tími dagsins: 

Þegar mér tekst að vakna snemma, þá er það svo mikill 

sigur að ég nýt hverrar mínútu morgunsins.

 

Geisladiskurinn í spilaranum: 

Maria með ítölsku dívunni Ceciliu Bartoli.

Uppáhaldsjólalagið: 

Það aldin út er sprungið. Fæ alltaf eitt 

lítið tár í auga þegar ég heyri það.  

 

Jólamaturinn: 

Er ekkert mjög dramatísk yfir jólamatnum, það má alveg 

prófa ýmislegt. Hefði þó 

ekkert á móti því að fá 

lambahrygg.

 

Uppáhaldsverslunin: 

Góði hirðirinn, þegar ég finn 

fjársjóði þar þá líður mér 

svo svakalega vel. Svo er Kisan á Laugavegi fal-

legasta búðin. Þangað fer ég oft, bara 

til að horfa. 

Uppáhaldsmaturinn: 

Plokkfiskur og rúgbrauð. Kart-

öflustappa föður míns klikkar 

heldur aldrei.

  

Líkamsræktin: 

Mér finnst gott að fara út að labba, helst 

ein með sjálfri mér. Reyni að labba milli áfangastaða, en 

mér er bara oft boðið far og þá er það oftar en ekki of 

heillandi kostur.

 

Mesta dekrið: 

Að eiga heila helgi í fríi, án nokk-

urra skylduverka, gera ekkert af 

viti og hanga á kaffihúsum og 

láta tímann líða með góðu fólki.

Ég lít mest upp til:

Pabba míns.

 

Áhrifavald-

urinn? 

Enginn 

syng-

ur eins fallega 

og af jafn mik-

illi tilfinningu og 

einlægni og Ingibjörg 

Þorbergs. Myndi gefa margt fyrir svo fagra söngrödd.

Draumafríið? 

Ferð til Istanbúl í góðra kvenna hópi. Það er alltaf á 

stefnuskránni.

 

Hverju myndirðu sleppa ef þú yrðir að spara? 

Ef ég nú bara vissi það, þá ætti ég sennilega einhverja 

peninga.

Jólabarn Sigríður segist halda 
mikið upp á desembermánuð 
og finnst fátt betra en að fara 
niður í miðbæ og hitta vini og 
ættingja.
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Í Kosovo kynntist ég ungum manni 

að nafni Albin Kurti. Árið 1997 fór 

hann sína fyrstu mótmælagöngu, 

með örfáum félögum sínum: hann 

krafðist þess að fá að ganga í skóla, 

en allt frá 1991 hafði Albönum undir 

stjórn Serba verið meinuð menntun. 

Hann var sendur í ævilangt fangelsi, 

en var sleppt þegar Sameinuðu þjóð-

irnar réðust inn í Kosovo til að koma 

í veg fyrir þjóðarmorð. Þegar Sam-

einuðu þjóðirnar tóku við stjórn Kos-

ovo hélt Albin Kurti áfram baráttu 

sinni, nú gegn spillingu 

og hroka yfirstjórn-

ar þjóðar hans. Það 

tók Kosovo níu ár 

að hafna þess-

ari yfirstjórn og 

lýsa yfir sjálf-

stæði og enn er 

baráttu Albin Kurti 

ekki lokið. Samnefn-

ari frjálshyggjunn-

ar, spilling og hroki yf-

irvalda er enn við 

lýði, græðg in 

þeirra 

horn-

steinn. En þrátt fyrir mótlætið, bar-

smíðarnar, ofbeldið, fangelsisvistirn-

ar, og áróðurinn sem þessi ólíku yf-

irvöld hafa smurt á Albin, þá hefur 

hann aldrei gefist upp á að benda 

á það. Með ekkert annað en rödd-

ina að vopni (og stundum úðabrúsa) 

hefur honum tekist, það sem okkur 

finnst stundum svo vonlaust, að láta 

hana heyrast. Nú ómar hún marg-

rödduð, úr öllum hornum, ekki bara 

í Kosovo heldur alþjóðlega líka. Fyrir 

tilstuðlan Albins fékk fólk kjark og 

von um að jafnvel í spilltustu 

stjórnkerfum er hægt að 

koma breytingum í gegn 

með þrautseigjuna að 

vopni.

Ég ver ómælda virð-

ingu fyrir Albin Kurti. 

Hann hefur svo sann-

arlega breytt því hvern-

ig ég hugsa um heiminn, 

lífið og tilveruna.  

ALBIN KURTI
Kolfinna Baldvinsdóttir 

ÁHRIFA-
valdurinn

REYKJAVIK STORE
 LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
 OPERATED BY V8 EHF

opið:  alla daga til jóla 11-22 
 21.12 sunnudagur 13-22
 Aðfangadagur 10-13

Nýjar vörur 
komnar

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

NÝJAR BÆKUR

GAMALT VERÐ!NNÝJARÝJARNNN BÆKURBÆKUR

GGAMALTAMALTGGGG VERÐVERÐ!!

Þessi glæsilegi bókaflokkur er nú 
allur kominn út, en hann spannar 

öll helstu svið náttúruvísinda. Lífleg 
framsetning og einstakt myndefni. 
Bækurnar eru einkum sniðnar að 

þörfum 10-14 ára barna og eru 
gífurlegur þekkingarbrunnur sem 
allir geta haft gagn og gaman að. 

Frábærar bækur handa 
fróðleiksþyrstum krökkum.
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tíðin
✽  jóla, jóla, jóla , jóla....

NÝI MASKARINN FRÁ GUERLAIN  Þessi er algerlega 

ómissandi þegar jólin ganga í garð. Hann bæði þykkir og lengir 

augnhárin og gerir augnumgjörðina æði fagra.

Myndlistarkonan Fríða Kristín Gísladóttir opnaði glæsilega sýningu í 
versluninni Heimili og hugmyndir í síðustu viku. Á sýningunni sýnir 
Fríða verk sín sem hún hefur unnið að síðustu árin. Myndirnar eru 
allar landslagsmyndir og þemað er Ísland. Margmenni var á opnun-
inni og mikil jólastemning í loftinu.

FRÍÐA KRISTÍN GÍSLADÓTTIR OPNAR SÝNINGU

Ísland er landið

Fríða Kristín Gísladóttir Hér er Fríða 
fyrir framan eitt af verkum sínum. 
 MYNDIR/VILLI

Í jólaskapi Rannveig Rist og Jón Heið-
ar Ríkharðsson nutu verkanna í botn. 

Listhneigð Elísabet Snorradóttir og 
Finnbogi Helgason tannsmiður voru í 
jólaskapinu.

Hamingjusöm hjón Hér er Fríða 
ásamt eiginmanni sínum, Sigurði. 

L
eikkonan Bryndís Ás-
mundsdóttir fagnaði 
33 ára afmæli sínu á 

óvenjulegan hátt á dög-
unum þegar hún riggaði 
upp tónleikum á veitinga-
staðnum Domo. Í stað 
afmælisgjafa var bauk-
ur við innganginn til að 
borga fyrir hljóðkerfi og 
fleira og svo var tjúttað 
og trallað fyrir allan pen-
inginn.

Bryndís Ásmundsdóttir leikkona hélt óvenjulega afmælisveislu

HÉLT TÓNLEIKA

Flottir fyrar Ari Sigvaldason ljósmyndari og 
Snorri Pedersen, eiginmaður Þórunnar Lárus-
dóttur, skemmtu sér vel.

Vinkonur
Leikkonurn-
ar Ester Talía 
Casey og 
Maríanna Klara 
Lúthersdótt-
ir létu sig ekki 
vanta í afmæli 
Bryndísar. 

Fallegar mæðgur
Hér er Bryndís Ás-
mundsdóttir ásamt 
móður sinni, Kolbrúnu 
Stefánsdóttur.

Þráinn 
skóari

Hresstu upp á útlitið með ferskum fylgihlutum

SMÁATRIÐIN 
SEM SKIPTA MÁLI

Verslunin 
Sævar Karl 

Verslunin Sævar Karl 

Verslunin 
Sævar Karl 



Burberry   I   SportMax   I   Sportmax Code   I   Filippa K   I   Patrizia Pepe   I   GK Reykjavík   I   Rutzou   I   Lee   I   Wrangler

KONUR OG MENN    I LAUGAVEGUR 66 OG SMÁRALIND

20% jólaafsláttur í verslunum GK. 
Velkomin í nýja verslun okkar í Smáralind.
VORUM AÐ TAKA UPP NÝJA SENDINGU AF VÖRUM 
FRÁ FILIPPA K, PATRIZIA PEPE, SPORTMAX.
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Í janúarhefti breska Elle Decoration er fatahönn-
uðurinn Matthew Williamson heimsóttur á sitt 
kaotíska og litríka Lundúnaheimili. Það sem er 
svo dásamlegt við heimili herra Williamsons er að 
svona heimili sjást ansi sjaldan á síðum blaðanna 
og því síður hjá íslenskum fjölskyldum.

DÁSAMLEGUR STÍLL  Litir eins og skærbleikur og 
appelsínugulur eru ríkjandi og blandar hann þessum litum á móti 
túrkís lit og grænum. Svalahurðin inn í garðskálann er til að mynda 
lökkuð í skærbleikum lit og póstarnir á gluggunum í stofunni eru 
appel sínugulir. Hann notar nýtískuleg húsgögn eins og Emes-eld-
hússtólana á móti stórum spegli í gullramma sem hangir fyrir ofan 
Consule-borð með glerplötu. Til að fullkomna stemninguna veggfóðr-
ar hann nokkra veggi sem gerir íbúðina einstaka.

ÆVINTÝRALEG LÝSING  Þegar íbúðin sjálf er skoðuð kemur þó í ljós 
að um ansi venjulega arkitektahannaða íbúð er að ræða. Hann er til 
dæmis með hvíta sprautulakkaða eldhúsinnréttingu en hún verð-
ur ævintýraleg þegar kveikt er á bleiku perunum sem faldar eru á 
bak við opnar hillur. Þá líkist eldhúsið meira smartheitabar en hefð-
bundnu eldhúsi. 

EKKI LEIKA ÞETTA EFTIR  Þó svo að ég sé ákaflega hrifin af heim-
ili herra Williamson er ég ekki viss um að það væri góð hugmynd að 
leika þetta eftir eða stæla íbúðina á einn eða neinn hátt. Allavega 
ekki nema viðkomandi hafi sérlega næmt auga fyrir litum og rými 
því á sinn hátt er íbúðin listaverk sem dansar algerlega í takt við 
fatahönnun hans og er einhvern veginn Matthew Williamson í hnot-
skurn. Og það fer bara enginn í skóna hans herra Williamsons …

✽  prófaðu eitthvað nýtt...
heima
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR martamaria@365.is

HEIMILI WILLIAMSON

Sófinn SKiN eftir franska arkitekt-
inn Jean Nouvel, sem hann hann-
aði fyrir Molteni & C, var valinn 
besta hönnunin af Red Dot. Sóf-
inn vakti mikla athygli þegar hann 
var sýndur á hönnunarsýningunni 
Salon Del Mobile í Mílanó á Ítalíu 

síðastliðið vor. Það má með sanni 
segja að sófinn sé óvenjulegt hús-
gagn því aðal uppistaðan er grind 
með efni yfir en ekki með hefð-
bundinni grind eins og gengur og 
gerist. Sófinn er sérlega vandaður 
og ógurlega þægilegur (þótt hann 

líti ekki út fyrir að vera það) og 
því er ekki skrítið að hann hafi 
hreppt verðlaunin. Sófinn er bæði 
til í leðri og gúmmíefni en það er 
ekki hægt að skipta um áklæði á 
honum en það er líka allt í lagi.
 - mmj

Skin-sófinn hlaut hönnunarverðlaunin Red Dot

Framtíðarhúsgögn

Fallegt mynstur Til að gera sófann sem þægilegastan er ákveðið mynstur skorið í leðrið eða 
gúmmíáklæðið. 

Skin-sófinn fæst í nokkr-
um litum.

Skin Svona lítur sófinn út einn 
og sér þegar hann er leður-
klæddur.

FALLEGA LAGT Á BORÐ  Ekki bara leggja fallega á borð yfir jólahá-

tíðina það má reyndar gera alla daga í desember. Náðu í jólakúlur, skraut og 

dúka og búðu til huggulega stemningu fyrir þig og þína. Maturinn mun pott-

þétt smakkast mun betur.

Hvern dreymir ekki um að 
föndra sínar eigin jóla-
skreytingar án þess að 
þær líti út fyrir að vera 
heimatilbúnar? Frá því 
í fyrra hef ég verið með 
hringlaga form svolítið á 
heilanum. Í fyrstu hugs-
aði ég með mér að það 
væri hægt að búa til fal-
legt jólaskraut úr gömlum 
húlahring en þegar þeir 
fengust hvergi í desem-
ber bjó ég til hring úr 
rafmagnsröri og tengdi 
saman með rafmagnsröra-
festingu. Þegar hringurinn 
var tilbúinn vafði ég um hann gömlu efni og vafði jólaseríu utan 
um hann. Þar með var hringurinn tilbúinn. Þá var ekkert annað í 
stöðunni en að festa hann upp á áberandi stað og stinga honum í 
samband. Ég hvet ykkur til að leika þetta eftir.  - mmj

Fallegt & elegant 
jólaskraut

Ef þú ert komin/n með ógeð 
á gömlu húsgögnunum er 
mælt með því að mála þau í 
fallegum lit. Pússaðu gamla 
borðstofuborðið upp, grunn-
aðu og lakkaðu í þínum 
uppáhaldslit. Nú er tíminn 
til að vera svolítið litaglaður 
og ferskur. Það sakar held-
ur aldrei að gefa hugmynda-
fluginu lausan tauminn. Því 
skærara því betra. Þegar þú 
ert búin/n að velja litinn má 
svo nota hann sem þema-
lit í allar jólaskreytingarnar á 
heimilinu og skapa þannig mikinn ævintýraheim. Þegar enginn hefur 
efni á dýrum ferðalögum út í heim er um að gera að koma með ævin-
týrin inn á sitt eigið heimili. - mmj

Ævintýrin heim til þín

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14  108 Reykjavík  sími 5516646

Opið virka daga frá 10-18, laugardaga frá 11-18 og sunnudag frá 13-18

Allt fyrir jólin...
40%

afsláttur af 
allri

jólavöru

20-30%
afsláttur af

fatnaði
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Opið lengur
um hátíðirnar

Föstudagur 19. des. 11–23

Laugardagur 20. des. 11–23

Sunnudagur 21. des. 11–22

Mánudagur 22. des. 11–23

Þriðjudagur 23. des. 11–23

Miðvikudagur 24. des. Lokað

Fimmtudagur 25. des. Lokað

Föstudagur 26. des. Lokað

Laugardagur 27. des. 11–23

Sunnudagur 28. des. 11–22

Mánudagur 29. des. 11–22

Þriðjudagur 30. des. 11–22

Miðvikudagur 31. des. Lokað

Fimmtudagur 1. jan. Lokað

Við sjáum um matinn. Þú undirbýrð jólin.



14 föstudagur  19. desember

tíðin
✽  á útopnu um jólin

DÍANA MIST

FOUR CHRISTMASES  Farðu og sjáðu Vince 

Vaughn og Reese Witherspoon leika parið Kate og 

Brad sem langar að njóta jólanna með fjölskyldum 

sínum en til þess að svo megi verða þurfa þau að fara 

á fjóra staði á jóladag. Skelltu þér í bíó og komdu þér 

í hátíðarskapið á bráðskemmtilegri jólamynd.

JÓLAMARKAÐUR VIÐ HRINGBRAUT Það er fátt 

skemmtilegra en að rölta um jólamarkað og kaupa jólagjafirnar í 

rólegheitunum á aðventunni. Skelltu þér á jólamarkaðinn í gamla 

Byko-húsinu við Hringbraut, sem verður opinn frá 12 til 19 út Þor-

láksmessu. Þar er boðið upp á varning frá verslunum og einstakl-

ingum, íslenska hönnun og ýmiss konar gjafavöru. 

Föstudagur 12. desember:  Jólasukk

Ákvað að heimsækja miðbæinn seinni partinn. Ég var ekki búin að kaupa 

neinar jólagjafir að ráði og ákvað að reyna aðeins að vinna í því. Ég arkaði 

upp og niður Laugaveginn og varð bara nokkuð vel ágengt þangað til mig 

var farið að svengja ískyggilega. Hringdi í vinkonu mína og plataði hana með 

mér á veitingastaðinn Pisa. Þar borðuðum við dýrindis ítalska rétti og drukk-

um ógrynni af hvítvíni með. Eftir matinn vorum við komnar í svo mikið stuð 

að við ákváðum að kíkja í smástund á Kultura. Þar var 

svakalegt stuð. Jón Baldvin Hannibalsson og Brynd-

ís Schram sátu á einu borðinu og drukku vín. Hljóm-

sveitin Æla spilaði og Bloodgroup líka og allt í rosa 

góðri stemningu. Á einu borðinu var fullt af leikurum, 

Gísli Galdur, Björn Ingi, Orri Huginn, Vigga og Greip-

ur Gíslason virtust skemmta sér konunglega. Ákváð-

um að kíkja aðeins yfir á Ölstofuna eftir Kultura. Þar var 

Þorfinnur Ómarsson í miklu stuði, Eiríkur Bergmann, Kalli Baggalútur 

og söngdívurnar Hera 

Björk, Dísella og 

Eivör Pálsdóttir. 

Eftir nokkra góða 

snúninga, nokkr-

ar klósettferðir og 

enn þá fleiri 

bjóra drösl-

aðist ég heim 

undir morg-

un með jóla-

gjafir í poka. 

Jóla hvað?

FATASLÁIN   Án efa eitt það besta og nytsamlegasta sem ég hef keypt mér.

ÆÐISLEGAR FLÍSAR  Inni á baðherberg-

inu mínu eru svo ljótar flísar að ég fer 

alltaf í gott skap þegar ég sé þær.

ÍS  Ég kemst ekki í gegnum daginn 

nema að eiga klaka.

D&G-ÚR  Kærastinn minn gaf mér þetta 

glæsilega D&G-úr í afmælisgjöf.

DÓTTIRIN  Ég er alltaf 

með passamynd af dóttur 

minni í veskinu.

IPODINN   Algjörlega ómissandi.

GÍTARINN MINN   er svona uppáhalds 

og ekki uppáhalds, fer eftir gengi og 

skapi.

TOPP

10

HILDUR MAGNÚSDÓTTIR 
söngkona

KJÓLL ÚR 
SPÚTNIK.

ADIDAS-KJÓLL 
 Ég keypti kjól-

inn á eBay fyrir 

nokkrum árum.

GRÆN PEYSA 
ÚR GYLLTA 
KETTINUM.

Þráinn Skóari Skóbúð  •  Grettisgata 3

Ögurhvarfi  2 • Kópavogi • 565 5151
Barbados

Mikið úrval 
af fl ottum og           
 vönduðum    
   regnjökkum á  
     jólatilboði.

Opið til klukkan 
20.00 til jóla.
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föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
María Björk Sverrisdóttir

3

 19. DESEMBER 2008

Byrja daginn 
með einn góðan 
kaffi. 

Dreifa um 
það bil 
2.000 ein-
tökum af 
Söngva-
borg á milli 
1 og 3.

1

2Klára öll símtölin 
sem ég þarf að 
hringja fyrir hádegi.

4Árita 500 diska í 
Smáralind.

5 Fara svo 
í góðan 

kvöldmat.

Reynir Traustason er fæddur 18.11.1953. 

Útkoma þessara talna er talan 29, sem 

gerir 11 þegar þversumman af þeim 

er reiknuð út. Þegar tölurnar eru lagð-

ar saman kemur út lífstalan 2. „Þetta er 

stormasöm lífstala og fólk í henni getur farið í gegnum allan til-

finningaskalann á einum degi. Þetta er tilfinninganæmt fólk 

sem á auðvelt með að snúast gegn sér og rífa sig andlega 

í tætlur. Ein af mínum uppáhaldsstjörnum, Madonna, er til 

dæmis með þessar tölur í kortinu sínu. Hún þarf að hafa allt 

skipulagt og njörvað niður, til dæmis kynlífið klukkan 5.45, til 

þess að lífið hennar gangi snurðulaust fyrir sig. Ellefan þarf allt-

af að hafa eitthvað fyrir stafni, hún er frjósöm í huga og for-

ystusauður. Í henni býr yfirleitt einhvers konar listamaður. Þar 

sem Reynir hefur þrjá ása í tölunni sinni sýnir það að hann á 

gott með að vinna einn, vera sjálfstæður og vera leiðtogi. Áttan 

gerir honum það að hann framkvæmir oft áður en hann hugsar 

og hefur töluverða ofvirkni tengda hugarorku sinni. 

Reynir er að fara inn í miklar breytingar, sem verða honum að 

mörgu leyti erfiðar, en hann mun síðar sjá að það var hans gifta 

og gæfa að hafa lent í þeim hremmingum sem yfir hann dynja 

núna. Árstala Reynis er talan 3, svo hann er á tímabili þar sem 

hann hefur tekið mikla áhættu, en hann er 

að fara á ár sem breytir lífi hans og umsnýr 

því. Honum á eftir að finnast margur kaflinn 

þungur, en líf manns breytist yfirleitt ekki nema 

þegar erfiðleikar dynja yfir. Í Reyni býr svolítill 

bóndi og ég get ekki betur séð en hann 

muni flytja í sveitina. Þar á hann ef-

laust eftir að skrifa bækur,“ segir 

Sigríður Klingenberg.

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Reynir Traustason

Klikkaður 
  í Cocoa Puffs!
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