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HÖRÐ KEPPNI
FRAM UNDAN

12 Idol-keppendur eigast
við í Vetrargarðinum
í Smáralind í kvöld, í von
um að tryggja sér áframhaldandi sæti. Plakat
fylgir í miðju blaðsins.

ÓSKA EFTIR
HUGLEIÐINGUM KVENNA

MIKLIR MÖGULEIKAR Í FATAHÖNNUN

FYRIRLESTUR
UM TÍSKUBLOGG

Kristín Birgisdóttir vinnur
að dagatalsbókinni Konur
eiga orðið fyrir árið 2010.

Þorsteinn J. og Gunnar Hilmarsson gera sjónvarpsmynd
um íslenska fatahönnuði.

Ásta Ottesen tískubloggari
heldur fyrirlestur í Norræna
húsinu á mánudaginn.
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SOFFÍA SVEINSDÓTTIR VEÐURFRÉTTAMAÐUR

MÍN

„Á laugardagsmorguninn ætla ég á Esjuna með nokkrum MH-ingum og bandarískum ungmennum sem eru í heimsókn og um kvöldið verður tjúttað ærlega á vorfagnaði Boot Camp. Líklega fer ég á hestbak á sunnudeginum
en annars ætla ég að slappa af og hlaða rafhlöðurnar fyrir næstu viku.“

Gefur út í Bretlandi
Söngvarinn Seth Sharp hefur nú
sent frá sér nýtt lag sem heitir
Happiness is taking over. Seth
var beðinn um að syngja og vera
meðhöndur í laginu ásamt DReflection, en útgáfan er í höndum
Adaptation Music Label í Bretlandi.
Lagið hefur hlotið góða dóma frá
nokkrum af stærstu nöfnum danstónlistarbransanum og fjallar um
að finna hamingjuna innra með sér,
frekar en í efnislegum hlutum og
á því vel við um þessar mundir. Seth segist stefna á frekari útgáfu danstónlistar í
nánustu framtíð, enda
í samstarfi við danstónlistarmenn úti
um allan heim.

Þorsteinn J. og Gunnar Hilmarsson gera mynd um íslenska fatahönnuði:

MIKLIR MÖGULEIKAR
Í FATAHÖNNUN

yndin er nokkurs konar „snapshot“ af
fatahönnuðum á Íslandi eins og þeir
eru í dag,“ segir Gunnar Hilmarsson hjá Fatahönnunarfélagi Íslands um myndina Möguleikar 2009: Sjónvarpsmynd um íslenska fatahönnuði. Gunnar vann að myndinni ásamt
Þorsteini J. fjölmiðlamanni í tilefni af fyrsta
norræna tískutvíæringnum, Nordic Fashion
Biennale. Þorsteinn segir myndina fjalla um
möguleika og Gunnar tekur undir: „Myndin
Sló í gegn á skjánum
fjallar um möguleika íslenskra fatahönnFyrsti þáttur Karls Bernduða inn á við sem og út á við enda eru
HELST margir
sen, Nýtt útlit, virðist hafa
íslenskir fatahönnuðir með alls
vakið mikla lukku meðal áhorfkonar starfsemi í útlöndum. Möguleikar
enda Skjáseins síðastliðinn þriðjuer stórt orð en möguleikarnir eru líka stórir
dag því heillaóskunum rignir nú yfir
og margir. Þetta er í rauninni nokkurs konar
Facebook-síðu Karls. Í þættinum
heimsókn til fatahönnuða og gefur ágætis
fær venjulegt fólk algjöra
mynd af breiddinni og stemningunni í fagútlitsbreytingu, allt frá
inu,“ segir Gunnar og bætir við að hann hafi
förðun, og er haft á
verið hissa á hversu ólíkir fatahönnuðirnir
orði að hann gefi þátteru og hversu vel hverjum og einum hefur
um á borð við Gok‘s
tekist að byggja upp sitt eigið merki. „Það
fashion fix og Exer kominn ákveðinn þroski í fagið og það er
treme make
skemmtilegt að ræða við þá sem byrjuðu fyrir
over ekkert
kannski tíu árum. Það er svo margt búið að
eftir.
gerast og meðbyr í hönnun er mikill.“
Þorsteinn segist hafa haft gaman af gerð
Innilegur á plötuumslagi
myndarinnar en myndin verður sýnd á SkjáÞó svo að Idolkeppandinn Georg
einum í næstu viku. „Það er alltaf skemmtilegt
Alexander Valgeirsson hafi ekki enn
að spjalla við fólk um hugmyndir og mögugefið út sína eigin sólóplötu má
leika frekar en að einblína á það sem vantar
segja að hann sé kominn langleiðeða er að. Það er nóg af því.“ Aðspurður hvort
ina því hann prýðir umslag safnhann hafi mikið vitað um tísku áður en hann
plötunnar 100 íslenskar ballöður.
hóf vinnu við gerð myndarinnar segist hann
Utan á kassanum situr hann fyrir
ekki einn af þeim sem liggja á kafi í tískublöðásamt Ragnheiði Guðfinnu Guðnaum. „Ég gæti trúað að flest sem ég veit um

M

þetta

dóttur, fyrrum Ungfrú Ísland, og á
plötuumslögunum fjórum innan
í kassanum má
sjá fleiri innilegar
myndir af þeim
saman.
Ragnheiður Guðfinna
var kjörin Ungfrú Ísland árið
2002, en Georg er ekki alls ókunnur fegurðarsamkeppnum því hann
tók þátt í Herra Ísland árið 2007
þar sem hann hafnaði í öðru sæti.

Tvíefld Ásta í E-Label segist finna fyrir
mikilli samstöðu meðal fatahönnuða og
verslana á Laugaveginum.

í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
Ræktun í sumarhúsalandinu
Miðvikudaginn 25/3 kl. 19:00-21:30.
Verð kr. 6.500.-

Klassísk Steinunn Sigurðardóttir er orðin heimsfræg fyrir
hönnun sína.

„Við erum búnar að finna aðra
framleiðsluverksmiðju í París,“
segir Ásta Kristjánsdóttir spurð
um eftirmálann af deilum sem upp
komu milli E-label og Svövu Johansen hjá NTC. Þá taldi Ásta
Svövu hindra samstarf E-label við
franska verksmiðju sem framleitt
hefur fatnað fyrir NTC. „Málið er

Tvö kv. mán. 30/3 og 6/4 kl. 19:00-21:30.
Verð kr. 12.500.-

Ræktun berjarunna og -trjáa
Þriðjudaginn 30/3 kl. 17:00-18:30.
Verð kr. 3.750.-

Matjurtaræktun
Tvö kvöld, þri. 31/3 og 7/4 kl. 19:00-21:30.
Verð kr. 12.500.-

Kryddjurtaræktun
Þriðjudaginn 31/3 kl. 17:00-18:30.
Verð kr. 3.750.-

Klipping trjáa og runna
Miðvikudaginn 1/4 kl. 19:00-21:30.
Verð kr. 6.500.-

Rósir og blómstrandi runnar

Skráning og upplýsingar
í síma 578 4800
og á www.rit.is

augnablikið

Kristín Birgisdóttir gerir dagatalsbók:

Konur eiga orðið

ag

Mánudaginn 6/4 kl. 17:00-19:30.
Verð kr. 3.750.-

Vinsælt Íslenska
merkið Nikita nýtur
mikilla vinsælda út
um allan heim.

enn í vinnslu hjá lögfræðingum,
en það var mikilvægt fyrir okkur
að segja frá þessu. Fólk er almennt ekki með svona viðskiptasiðferði og við finnum fyrir miklum
stuðningi meðal fatahönnuða og
verslana á Laugaveginum. Við hjá
E-label komumst alveg í gegnum
þetta og erum tvíefld fyrir vikið.“

„Við erum ekki að leita að löngum eða lærðum hugleiðingum heldur
stemningu, einlægni og hispursleysi,“ segir Kristín Birgisdóttir hjá Sölku
forlagi sem undirbýr nú gerð dagatalsbókarinnar Konur
eiga orðið allan ársins hring fyrir árið 2010, en dagatalsbækurnar 2008 og 2009 seldust upp á mettíma.
„Konum er í sjálfvald sett hvað þær skrifa, svo lengi
sem það er frá þeirra eigin brjósti. Við förum svo yfir
allar innsendar hugleiðingar og veljum þær sem okkur
finnst henta best í bókina. Eftir að hafa valið 64 hugleiðingar, í byrjun hverrar viku og hvers mánaðar,
látum við viðkomandi vita hvort hann hafi orðið
fyrir valinu,“ segir Kristín og vonar að sem
flestar konur sendi inn hugleiðingu á kristKristín undirbýr
in@salkaforlag.is eða kria@internet.is. -

Ræktun ávaxtatrjáa

Auður I. Ottesen, garðyrkjufr.
Jón Guðmundsson, garðyrkjufr.

tísku sé komið frá Gunnari, ég hef
fylgst með honum síðan hann var
með GK og fylgist núna með því
sem hann er að gera með Andersen
& Lauth.“ Varðandi Andersen & Lauth
segir Gunnar nóg að gera. „Við erum að afhenda vorlínu 2009 en hanna vorlínu 2010.
Einhver myndi kannski kalla þetta kaos en
við köllum það stemningu. “
- iáh

Fundu aðra framleiðsluverksmiðju

Garðyrkjunámskeið

Leiðbeinendur:

Vorlína Gunnar segir nóg að gera hjá
Andersen og Lauth þar sem vorlína 2010
er í vinnslu.

nýja dagatalsbók
sem Myrra Leifsdóttir
mun myndskreyta.

SAKLEYSISLEG
Söngkonan Lily Allen var heldur sakleysisleg þegar hún mætti í ljósbleikum kjól með hvítt Chanel-veski á
Chanel Ready-to-Wear A/W 2009
sýninguna á tískuvikunni í París á
dögunum.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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KARFA
MEÐ
VERKFÆRUM
verð 3.990,nú aðeins

2.793,-

%
30

TASKA MEÐ
VERKFÆRUM

verð 3.290,-

nú aðeins

21

Snyrtivara

POTTAR með fílamunstri
verð 4.990 ,nú aðeins

2.303,-

3.493,-

%
30

fyrir

EGG Á PINNA

á aðeins

Rýmum fyrir
nýrri vöru.

190,-

BLÓMAPOTTAR tveir saman
verð 4.990 ,nú aðeins

3.493,-

LUKTIR
hæð: 60 og 70 cm

4.990,NÝ
VARA
KÖNNUR líka til í rauðum lit
verð

2.890,-

PÁSKAKANÍNUR
SILKIBLÓM
á aðeins

verð aðeins

890,-

kr. 390

NÝ
VARA

Ótrúleg Páska

tilboð!
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12 manns
Í ÚRSLITUM IDOL
STJÖRNULEITAR
Ríflega 2.000 manns skráðu sig í áheyrnarprufur fyrir Idol Stjörnuleit 2009. Eftir standa 12 keppendur
sem komnir eru í úrslit og munu þeir etja kappi í Vetrargarðinum í Smáralind klukkan 20 í kvöld, í beinni
útsendingu á Stöð 2. Þema þáttarins er „Mitt Idol“ og munu keppendur syngja lög eftir þekkta tónlistarmenn sem eru í sérstöku uppáhaldi hjá þeim. Úrslitin ráðast í símakosningu, en sigurvegari Idol Stjörnuleitar verður krýndur 22. maí og hlýtur tvær milljónir króna í verðlaun.
Nafn: Ólöf Katrín Þórarinsdóttir.
Aldur: 21 árs.
Heimabær: Reykjavík.
Ertu á föstu? Nei, einhleyp.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Spice Girls
þegar ég var 11 ára.
Hvaða stelpa finnst þér vera sigurstranglegust?
Kannski ég.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Matti.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Markmaður Portúgala í fótbolta.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Fjölskylduna
mína.
Við hvaða dómara ertu hræddust? Selmu, hún er
beinskeytt.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Halda áfram að búa til góða tónlist.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Ray Charles.
Upp til hvers horfirðu? Mömmu.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu, lærdóm og vera sjóaðri í að koma fram.
Fílarðu frægðina? Mér finnst ég ekki vera fræg. Mig hefur bara alltaf langað að
fólk kunni að meta það sem ég er að gera.
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Það eru góðir hlutir að gerast í lífi mínu
og ég myndi ekki vilja missa af því en ef ég þyrfti að nefna einhvern væri það
Bono í U2. Hann er góður maður að gera góða hluti og það af innlifun.

Nafn: Árni Þór Ármannsson.
Aldur: 23 ára.
Heimabær: Reykjanesbær.
Ertu á föstu? Já, með Ásdísi Ólafsdóttur.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Bob Marley
og James Morrison.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Ég
er hrifinn af Sylvíu og Lísu. Þær eru mjög góðar.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Georg Alexander og Matti eru mjög góðir.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Óli Geir, fyrrverandi herra Ísland.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Pottþétt
mömmu.
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Selmu, hún
virkar grimm á mig.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Hef ekki hugsað svo langt.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Coldplay, Bítlarnir, U2 og Kings of Leon.
Upp til hvers horfirðu? Foreldra minna, þau eru frábærar manneskjur.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu í söng og reynslu í að koma fram.
Fílarðu frægðina? Finn ekki mikið fyrir athygli en blundar ekki í öllum sá
draumur að verða frægur?
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Skelfilega erfið spurning. Segi bara
Ólafur Stefánsson, ótrúlegur einstaklingur.

Nafn: Alexandra Elfa Björnsdóttir.
Aldur: 18 ára.
Heimabær: Reykjavík, uppalin í Breiðholtinu.
Ertu á föstu? Já, kærastinn minn heitir Ólafur Friðriksson.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Michael
Jackson og Christina Aguilera og Korn og Slip
Knot.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Ég.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Matti.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Garðar Cortes eldri.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Óla.
Við hvaða dómara ertu hræddust? Jón Ólafs,
honum líkar ekkert sérstaklega vel við mig. Erfitt að ná til hans.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Drífa mig í að taka upp tónlist og svo fá
mér bílpróf svo ég geti ferðast um landið.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Söngvarinn í Queens of the Stone Ages.
Upp til hvers horfirðu? Kate Hudson og tónlistarmannanna í Simphony X.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu og tækifæri til að kynnast hæfileikaríku
tónlistarfólki.
Fílarðu frægðina? Já, auðvitað.
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Kate Hudson.

Nafn: Stefán Þór Friðriksson.
Aldur: 18 ára.
Heimabær: Akureyri.
Ertu á föstu? Já, ég á yndislega kærustu.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Ég hengdi
ekki upp plaköt.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Sylvía.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Matti eða Georg.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Ég hef hitt Bubba Morthens, Ólaf Stefánsson,
Sveppa, Ómar Ragnarsson, Stefán Hilmars, Eyfa.
Allt misfrægir einstaklingar.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Kærustuna.
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Jón. Hann mundi ekki eftir mér í síðasta
þætti.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Hugsanlega myndi ég byrja á því að fara
heim og slaka á.
Uppáhaldstónlistarmenn? Chris Martin, Matthew Bellamy, Thom Yorke og
Bubbi Morthens.
Upp til hvers horfirðu? Himins.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Meiri möguleika á að koma mér á framfæri sem
tónlistarmaður.
Fílarðu frægðina? Frægðin er fín.
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Ég er sáttur með mig.

Nafn: Anna Hlín Sekulic.
Aldur: 24 að verða 25 ára.
Heimabær: Mosfellsbær.
Fjölskylduhagir: Ég er gift og búin að vera það
síðastliðin þrjú ár.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Take That
og Michael Jackson.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Ég.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Annaðhvort Matti eða Goggi.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Páll Óskar.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Manninn
minn.
Við hvaða dómara ertu hræddust? Engan, allt jákvæð gagnrýni.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Nota peninginn til að koma minni músík
á framfæri.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Nokkrir. Michael Jackson helstur.
Upp til hvers horfirðu? Mömmu.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Góðan og traustan áhorfendahóp.
Fílarðu frægðina? Hvaða frægð? Þetta er fínt.
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu þá vera? Ég elska að vera ég en til að vera
sanngjörn þá segi ég Denny Crane. Hef aldrei pælt í þessu því það er alls ekki
slæmt að vera ég.

Nafn: Gylfi Þór Sigurðsson.
Aldur: 19 ára.
Heimabær: Reykjavík.
Ertu á föstu? Já.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Myndir af
fótboltamönnum.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstanglegust? Sylvía.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Georg eða Matti. Veit ekki hvor er betri.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Mourinho.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Kærustuna.
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Björn Jörund. Hann virðist ekki alveg vera að fíla mig.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Halda áfram
að vinna í tónlist á fullu.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Hljómsveitin Coldplay.
Upp til hvers horfirðu? Robbie Williams og Chris Martin.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu, frægð, frama og athygli.
Fílarðu frægðina? Hún byrjar ágætlega.
Ef þú værir ekki þú, hver myndirðu vilja vera? Tja, ég hef sjaldan pælt í þessu,
ég er mjög sáttur með mig eins og er og get engan veginn gert það upp við mig.

Nafn: Hrafna Hanna E. Herbertsdóttir.
Aldur: 21 árs.
Heimabær: Djúpivogur.
Ertu á föstu? Nei.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Ég var í
mynd af hesti.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? A
Anna Hlín er mjög góð.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hef
einu sinni næstum því nálægt Sigur Rós.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Auðbjörgu
Við hvaða dómara ertu hræddust? Selmu. Hú
henni finnst.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Guð, það
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Ég hlusta á Led
Upp til hvers horfirðu? Ég á engin átrúnaðargo
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu og tæk
Fílarðu frægðina? Ég er búin að fara í svo mikið
götu.
Ef þú værir ekki þú, hver annar vildirðu vera?
annað en ég.

Nafn: Guðrún Lísa Einarsdóttir.
Aldur: 23 ára.
Heimabær: Fædd í Keflavík, flutti til Reykjavíku
13 ára en flutti aftur í heimabæinn eftir tvær vik
mig að segja Reykjanesbær en ekki Keflavík.
Fjölskylduhagir? Bý með Kidda, kærastanum
engin börn, bara feitan, sætan kött og sæta hu
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Þegar é
ég þvílíkur Spice Girls-aðdáandi, ég klippti alla
fjöllun um Spice Girls út og límdi á veggina í he
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Þ
góðar og ólíkar að það er eiginlega ekki hægt a
milli.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastu
erum náttúrlega miklu betri en þeir.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú he
Atomic Kitten en ég hitti hana á Spice Girls-tón
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Ég vona
yrði raunin væri gott að vera með einhvern við
og ná í kókóshnetur.
Við hvaða dómara ertu hræddust? Ég get ba
stressaður þegar maður stendur fyrir framan dó
fannst. Maður veit ekkert við hverju á að búast
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Ég er ek
að njóta tímans sem ég er með í þættinum.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Ég er mikill að
Gwen Stefani, Kate Bush, Ann Wilson úr Heart
Upp til hvers horfirðu? Tvímælalaust mömmu
Hvað viltu fá út úr keppninni? Ég vil bara hafa
fólki sem ég hef nú þegar gert og öðlast reynsl
Fílarðu frægðina? Ég er náttúrlega ekkert fræg
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Það v

Nafn: Sigurður M. Þorbergsson.
Aldur: 28 ára.
Heimabær: Fæddur og uppalinn á Eskifirði og
Fjölskylduhagir? Giftur með tvö börn og eitt á
Hvaða plaköt prýða herbergið þitt? Guns ´N
chael Jordan.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? A
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastu
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú he
Hatcher úr Desperate Housewives. Hún var að
Dótabúðinni og dóttir hennar söng fyrir mig, þa
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Konuna
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Selmu,
grimm.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Fagna o
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Rúnar Júl.
Upp til hvers horfirðu? Mömmu og pabba.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Skemmtun og
Fílarðu frægðina? Ég er ekki orðinn frægur.
Ef þú værir ekki þú, hver myndir þú vilja vera

Nafn: Georg Alexander Valgeirsson.
Aldur: 29 ára.
Heimabær: Reykjavík.
Fjölskylduhagir: Trúlofaður með eitt barn og a
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Engin. É
inn unglingur.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? E
frammistöðu fannst mér Anna Hlín og Sylvía st
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastu
ur, hann er svo öflugur.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú he
þekkti ekki Jóhann G. Jóhannsson þegar ég va
honum. Ég roðnaði bara yfir því hvað ég var vit
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Konuna
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Dómarn
skipta mestu máli fyrir mig.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Ég ætla
mörku.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Pink Floyd og
Upp til hvers horfirðu? Ég leit alltaf upp til föð
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu og hjá
koma mér á framfæri.
Fílarðu frægðina? Ég varð snortinn af dómunu
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu vera? Ég er ba
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Nafn: Sylvía Rún Guðnýjardóttir.
Aldur: 26 ára.
Heimabær: Grundarfjörður.
Fjölskylduhagir: Á lausu og barnlaus.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Engin núna,
en það voru Páll Óskar og Prodigy.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Hrafna.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Matti.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Magni. Hann er sko heimsfrægur.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju? Úr hópnum
væri það Lísa. En annars mamma.
Við hvaða dómara ertu hræddust? Selmu.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Halda áfram að syngja.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Eva Cassidy.
Upp til hvers horfirðu? Magga Stef.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu og tækifæri til að koma mér á framfæri.
Fílarðu frægðina? Get ekki sagt að ég hafi fundið mikið fyrir einhverri frægð. En
það er krúttlegt að fá bros frá fólki sem maður þekkir ekki neitt, t.d. í Smáralindinni.
Ef þú værir ekki þú, hver vildirðu þá vera? Ég myndi vilja vera Jesús.
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Nafn: Mattías Arnar Þorgrímsson.
Aldur: 22 ára.
Heimabær: Stykkishólmur.
Ertu á föstu? Neibb. Auglýsi eftir einhverri bráð.
Hvaða plaköt prýddu herbergið þitt? Man United
þegar ég var unglingur.
Hvaða stelpa finnst þér sigurstranglegust? Anna
Hlín og Sylvía. Mjög erfitt að gera upp á milli.
Hvaða strákur finnst þér sigurstranglegastur?
Goggi.
Hver er frægasti einstaklingurinn sem þú hefur
hitt? Viggo Mortensen.
Hvern tækirðu með þér á eyðieyju?
Við hvaða dómara ertu hræddastur? Selmu. Hún er með klærnar úti.
Hvað ætlarðu að gera ef þú vinnur? Fagna.
Uppáhaldstónlistarmaðurinn? Maroon 5.
Upp til hvers horfirðu? Mömmu og pabba.
Hvað viltu fá út úr keppninni? Reynslu og kynningu.
Fílarðu frægðina? Er ekki svakalega frægur enn þá en ég kvíði henni ekkert ef
hún verður.
Ef þú værir ekki þú, hver myndir þú vilja vera? Klárlega David Hasselhoff.
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SÉRFRÆÐINGUR FRÁ GUERLAIN KYNNIR NÝJU SUPER AQUA LÍNUNA ÁSAMT
ÖÐRUM NÝJUNGUM Í LYF OG HEILSU KRINGLUNNI DAGANA 19. - 25. MARS.
Super Aqua línan inniheldur einn öﬂugasta rakahvata veraldar sem unninn er úr eyðimerkur rósinni. Þessi frábæra lína
frá Guerlain hentar konum á öllum aldri sem vilja hafa nærða og ljómandi húð.
SUPER AQUA EYE - Djúpvikandi augnkrem sem gefur mikinn ljóma og vinnur gegn myndun fínu línanna, þrota og
baugum í kring um augun.
SUPER AQUA-LOTION - Andlitsvatn sem gefur mikinn raka, ljóma og þægindatilﬁnningu.
SUPER AQUA- MASK - Sex vikna maski fyrir þær sem vilja það besta í rakameðferð
Þetta er grímumaski sem er notaður er einu sinni í viku á sex vikum hann skilur húðina eftir fullnærða af raka og geislandi fagra.
Ef þú verslar vörur frá Guerlain að andvirði 5.900,eða meira, færð þú fallega gjöf.

Gjöﬁn inniheldur:
• Snyrtibudda frá Guerlain
• Secret De Pureté Hreinsimjólk 50 ml.
• Super Aqua-Mask 30 ml
• Maxi lash maskara svartann 3 ml
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✽ alltaf á toppnum

GUSGUS Á NASA Fyrstu tónleikar GusGus verða
haldnir í kvöld á Nasa en sveitin hefur fyllt staðinn í hvert
skipti sem hún hefur troðið þar upp. GusGus spilaði síðast hér á landi á Iceland Airwaves en sveitin hefur klárað
sjöttu hljóðversskífuna sína sem heitir 24/7 og kemur sú
plata út í júní.

ÓPERUPERLUR Í ÍSLENSKU ÓPERUNNI
Óperuunnendum gefst tækifæri til að njóta nokkurra af
helstu perlum óperubókmenntanna í sýningunni Óperuperlur sem sýnd er í Íslensku óperunni í kvöld. Sýningin sló
í gegn hjá áhorfendum þegar hún var frumsýnd en meðal
söngvara eru margir af fremstu óperusöngvurum landsins.

TOPP
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GRILLIÐ

LJÓSAKRÓNAN

PÍANÓIÐ

REGÍNA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR
söngkona

AIR-BOXIÐ

BRÚÐKAUPSMYNDIN Við Svenni Þór giftum okkur síðastliðið sumar
og fengum þennan ramma að gjöf. Ég var svo ánægð með vöndinn að
ég tímdi ekki að henda honum.

GJÖF FRÁ
DÓTTUR MINNI
Þetta hjarta föndraði
Anita dóttir mín og lét
mig hafa með mér til
Serbíu í Eurovision. Yndislegur lukkugripur sem ég
held mikið uppá.

O p i ð v i r k a d a ga 9 0 0 - 18 0 0
L a u ga rd a ga 9 0 0 - 13 0 0

TILVERAN
getur verið

streitulaus...

BAÐKARIÐ

Ása Ottesen:

EINKA ÖRYGGISKERFI
MEÐ ÍSLENSKU TALI OG TEXTA
Fullkomin öryggiskerfi með miklum möguleikum og þráðlausum
skynjurum. Henta vel fyrir heimili, sumarhús og fyrirtæki og
fást í mörgum útfærslum. Uppsetning í boði ef óskað er.
MEÐAL MÖGULEIKA:

t REYKSKYNJARI
tVATNSSKYNJARI
tHITASKYNJARI
tGASSKYNJARI
t ÖRYGGISHNAPPUR
ÖRYGGI ÁN MÁNAÐARGJALDA

t

MORGUNGJÖFIN
Þetta hálsmen gaf
maðurinn minn mér
í morgungjöf, daginn eftir stóra daginn. Það er í stíl við
trúlofunarhringinn.

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*twww.sm.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Heldur fyrirlestur
um tískublogg
„Heimsóknum er alltaf að fjölga
og að meðaltali skoða 500
manns bloggsíðuna á dag, sem
er geggjað,“ segir Ása Ottesen
um bloggsíðu sína trend-land.
blogspot.com, en hún heldur
fyrirlestur um tískublogg í Norræna húsinu á mánudaginn
klukkan 16.
„Fyrirlesturinn tekur um tuttugu mínútur og ég mun fjalla
stutt um bloggið mitt, af hverju
ég byrjaði með það og sýni
myndir á glærum. Ég fjalla líka
um muninn á tískubloggum, en
sum þeirra eru gerð af stelpum
sem mynda fötin sín en önnur
eru af götutísku eða útdráttur úr
tískublöðum,“ útskýrir Ása. „Ég
segi svo frá því hvað mér finnst
vera í tísku og hvað verður mest
áberandi í sumar. Svo verður
auðvitað frjálst að spyrja mig
um hvað sem tengist tísku.“

BÆKUR

TÖLVAN

Naglalakk í
formi penna
Nic‘s sticks fyrir neglurnar Þú
þarft ekki lengur að eyða löngum stundum í að lakka á þér
neglurnar heima fyrir því OPI
hefur sent frá sér nýjung sem
er að gera allt vitlaust vestanhafs. Oprah er einn
helsti aðdáandi naglalakksins sem kemur
í formi penna. það
fæst í ótal mismunandi litum,
passar vel í veskið og þornar á örskotsstundu svo
þú getur notað það
hvar og hvenær
sem er.
Vinsælt Nic‘s sticks
passar vel í veskið svo
konur geta naglalakkað sig hvar og hvenær
sem er.

Vinsælt Um 500 manns skoða bloggsíðu Ásu daglega á trend-land.blogspot.
com.
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KLINGENBERG SPÁIR
Brynja Valdís Gísladóttir leikkona
„Brynja Valdís er fædd 6.6
1973. Útkoman úr tölunum
hennar er þar af leiðandi 32
sem er jafnt og 5. Fimmurnar eru oft dálítið óútreiknanlegar, ómótstæðilegar og dulrænar með afbrigðum eins og t.d. Þórhallur miðill og Klingenbergið. Fimmurnar þurfa alltaf að vera í miklu fjöri til
þess að þær haldi ballans og þær þurfa alltaf að
hyggja að markmiðum sínum, annars geta þær
orðið dálítið leiðar. Fimmurnar hafa oft leiðtoga-

orku og eru góðir ræðumenn og miklir hugmyndasnillingar finnast oft á meðal fimmanna og þar fer
fremst í flokki Brynja Valdís. Hún fer yfir á örlagatöluna sína í ár en það er þegar lífstalan manns er
líka árstalan manns.
Þetta ár mun breyta lífi Brynju Valdísar. Ógurlega
mikill hraði mun vera á þessu ári og nýir hlutir gerast jafnvel áður en búið er að ljúka gamla viðfangsefninu. Brynja á eftir að vekja mikla athygli fyrir
störf sín og verður í framtíðinni mjög þekkt leikkona og kvikmyndaleikstjóri. Myndir hennar eiga

eftir að vekja athygli víða og hún á eftir að búa
erlendis, ég get séð jafnvel fljótlega flutninga í
línum hennar.
Í framtíðinni get ég ekki betur séð en að
Brynja Valdís muni hljóta Óskarinn eða álíka
velmetin verðlaun fyrir eitthvað. Brynja er að
fara inn á góða ástartíð en ég get ekki séð
mikla frjósemi næsta árið. Hún mun allavega
fæða af sér kvikmyndir og fleira skemmtilegt
sem verða hennar börn.“
www.klingenberg.is

Veisla fyrir augun, næring fyrir hugann og innblástur fyrir framtíðina

Norræni tískutvíæringurinn
hefst í dag
FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR

Föstudagurinn 20. mars
12.00–13.00 Um sjálfbærni í fatahönnun og klæðaburði:
Hvað þarf að kenna? Hvað þurfum við að læra?
eftir Karl Aspelund. Fer fram á ensku.

Arnar Grant einkaþjálfari

1
2

17.00 Að fanga anda staðarins í hönnun:
Kristine Jensen landslagsarkitekt heldur fyrirlestur
en hún hlaut Rosa Barba-verðlaunin 2008.

Byrja daginn eldsnemma með góðri
æfingu og innliti í
baðstofuna í World
Class Laugum.

Laugardagurinn 21. mars
14.00–15.00 Slow Clothing: Fyrirlestur um færeyska
tískumerkið Gudrun & Gudrun. Fer fram á ensku.

Sunnudagurinn 22. mars
Franskar heimildarmyndir í samstarfi við Alliance
Française á Íslandi:
17.00 Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau, 75116 Paris
19.00 Et Elle créa La Femme

Fæ mér cappuccino á Kaffismiðju Íslands ásamt fjölskyldu
og vinum.

Mánudagurinn 23. mars
16.00 Tískublogg og tískustraumar: Ása Ottesen
tískubloggari segir frá heimi tískunnar á netinu.
17.00 Nordic Look: Alla Nielsen segir frá
tískuviðburðinum Nordic Look. Fer fram á ensku.

Flýg á vit ævintýranna með
konunni minni
til Boston.

Förum svo
út að borða
á uppáhalds
steikhúsið
til að toppa
daginn.

9.30–12.30 Meðvituð um tískuna: Ráðstefna um
tískuiðnaðinn og sjálfbærni.
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA 08-2539
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Skelli mér
í sund með
fjölskyldunni og horfi
á krakkana mína leika sér
meðan ég ligg í pottinum.

Þriðjudagurinn 24. mars

20.00 Project Iceland: Charlie Strand segir frá bók sinni
um tísku, tónlist og listir. Fer fram á ensku. DJ Sykur og
Ultra Mega Teknóbandið Stefán spila.
Aðgangur er ókeypis að öllum viðburðum tvíæringsins.
Nánari upplýsingar á www.nordicfashion.is.

