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ÓVENJULEG HÁRGREIÐSLA
Það ráku margir upp stór augu 
þegar leikkonan Megan Fox mætti 
á MTV-kvikmyndaverðlaunahátíðina 
með sítt hárið vatnsgreitt aftur.

É g fékk þess hugmynd þegar 
ég var stödd á Indlandi og 

var að skrifa aðra matreiðslubók-
ina mína, Framandi og freistandi, 
Indversk og arabísk matreiðsla,“ 
segir Yesmine Olsson, danshöf-
undur og einkaþjálfari í World 
Class, um Bollywood-sýningu sem 
hún undirbýr um þessar mund-
ir. Sýningarnar hefja göngu sína 
í haust í Turninum í Kópavogi og 
þar mun Yesmine bæði dansa og 
syngja. Boðið verður upp á sér-
stakan matseðil með indversku 

og arabísku ívafi á meðan 
Yesmine stígur á svið, en til 
liðs við sig hefur hún feng-
ið hóp dansara og Jógvan 

Hansen söngvara. 
„Ég hef verið heilluð af Bolly-

wood-dansi í mörg ár. Árið 2003 
fór ég í einkatíma í Kaupmanna-
höfn og fór síðar að kenna svo-
kallað Bollywood-funk. Ég og Addi 
Fannar, eiginmaður minn, höfum 
bæði svo gaman af svona ind-
verskri tónlist og mat að í brúð-
kaupinu okkar dönsuðum við 
brúðarvals sem breyttist svo yfir í 
Bollywood-dans, með þátttöku tíu 
gesta sem við höfðum fengið til að 
æfa með okkur. Þeir tíndust einn 
af öðrum út á dansgólfið og þetta 
varð að lítilli Bollywood-sýningu 
sem sló í gegn í veislunni,“ segir 
Yesmine og brosir.

„Sýningin í Turninum verð-
ur mjög ævintýraleg. Við Jóg-
van munum syngja á indversku 
og ensku með hópi dansara sem 
mun sýna dans úr nokkrum vin-
sælum Bollywood-myndum. Það 

eru til margir mismunandi stíl-
ar, en ég valdi að blanda saman 
hefðbundnum Bollywood-dansi og 
öðrum danstegundum,“ útskýrir 
Yesmine og segir nýtt lag í tengsl-
um við sýninguna vera í vinnslu 
og verða frumflutt í ágúst. 

„Þegar ég var að elda hollan ind-
verskan mat í Turninum í janúar 

kynntist ég Stefáni Inga Svanssyni 
og Sigurði Gíslasyni matreiðslu-
meistara og við ákváðum að setja 
upp svona sýningu með mat, 
dansi og söng. Stuttu síðar var 
mér svo boðið að þjálfa og leið-
beina Jóhönnu fyrir Euro vision, 
svo ég ákvað að fresta sýning-
unni fram á haustið,“ segir Yes-

mine sem var leikstjóri íslenska 
Eurovisionhópsins í Moskvu. „Ég 
vann mjög vel með fólkinu sem 
kom að Eurovisionatriðinu og hef 
því fengið mörg af þeim til liðs 
við mig í Bollywood-sýningunni. 
Fyrsta sýningin er áætluð 25. 
september og fólk getur nú þegar 
pantað sæti í Turninum.“ 

Yesmine Olsson undirbýr eigin sýningu í Turninum í Kópavogi:

Setur upp ævintýralega 
BOLLYWOODSÝNINGUSSSÓL á Officeraklúbbinn

Einar Bárðarson, umboðsmað-
ur Íslands og staðarhaldari á 
Officeraklúbbnum, hefur blás-
ið til risadansleiks um helgina með 
SSSÓL, en Einar steig einmitt 
sín fyrstu skref í bransanum árið 
1995 þegar hann tók að sér um-
boðsmál fyrir hljómsveitina. Helgi 
Björnsson og Einar hafa ekki tekið 
höndum saman í prómóteringu 
síðan en Einar kallaði veru sína í 
búðum SSSÓL „Rokkskóla Helga 
Björnssonar“ í bókinni sinni Öll trix-
in í bókinni sem kom út fyrir tveim-
ur árum. Það má því vænta mikilla 
láta þegar lærlingurinn og lærifaðir-
inn taka höndum saman á nýjan 
leik, en búið er að manna 
rútur sem keyra á ballið frá 
Reykjavík klukkan 23 frá BSÍ 
svo eitthvað sé nefnt. 

Þriðja kynslóð Kleppara
Afkomendur Þórðar Sveinsson-
ar, fyrrum yfirlæknis á Kleppi og El-
lenar Johanne Kaaber efna til part-

ís við Hafravatn 
29. ágúst næst-
komandi, en 
þar mun þriðja 
kynslóð Klepp-
ara hittast til að 
spjalla og kynn-
ast. Afkomend-
ur Þórðar og 

Ellenar eru margir hverjir lands-
þekktir, en þar á meðal eru Tinna 
Hrafnsdóttir leikkona, Ólafur Egill 
Egilsson leikari, Gunnlaugur Egils-
son ballettdansari og Ísold Ugga-
dóttir kvikmyndagerðarkona.

Halda fatamarkað
Steed Lord-parið Svala Björgvins-

dóttir og Einar 
Egilsson ætlar 
að halda sam-
eiginlegan fata-
markað í Kola-
portinu á morg-
un. Markaðurinn 
verður ekki síður 
fyrir stráka en 
stelpur sem vilja 

gera kjarakaup, en til sölu verður 
allt frá sólgleraugum og skarti upp í 
kjóla, jakka og samfestinga.

Hljómsveitir safna pening
Hljómsveitirnar Benny Crespo’s 
Gang og Bloodgroup halda til 
Kanada seinna í mánuðinum 
og koma fram á tónlistarhátíð-
inni North by North East. Þar sem 
gengi krónunnar hefur aldrei verið 
óhagstæðara ætla hljómsveitirn-
ar að slá upp sérstökum fjáröflun-
artónleikum á Grand Rokk annað 
kvöld klukkan 21 og mun allur að-
gangseyrir renna í ferðasjóð hljóm-
sveitanna. Ásamt þeim koma fram 
hljómsveitirnar Agent Fresco og 
Sykur. 

„Kona sem ég þekki spurði hvort ég vildi gefa eitt-
hvað á uppboðið og það endaði svona óskaplega vel,“ 
segir Marta Rúnarsdóttir skóhönnuður. Marta gaf ný-
verið sérhannaða skó á góðgerðarsamkomu The Sil-
ver lining í Surrey í Bretlandi til styrktar einstakling-
um sem hafa hlotið heilaskaða. Hæstbjóðandi var 
skipakóngurinn Jim Hayer, en hann greiddi hvorki 
meira né minna en 160 þúsund krónur fyrir skóna 
sem Azra Hayer eiginkona hans hlýtur.

„Þetta var kallað „A day with the designer,“ svo 
Azra Hayer kemur til mín í nokkrar klukkustund-
ir og ég hanna á hana skó sem verða búnir til sér-
staklega fyrir hana,“ útskýrir Marta sem á og rekur 
skóhönnunarfyrirtækið Logo69 í London ásamt eig-
inmanni sínum. Marta hannar skó fyrir verslunar-
keðjur á borð við Topshop, River Island og Faith, er 
með tvær skóverslanir í Danmörku og í næsta mán-
uði opnar hún nýja verslun í Westfield-verslunar-
miðstöðinni í London. „Verslunarmiðstöðin er ekki 
langt frá Notting Hill og er sú stærsta og flottasta í 
allri Evrópu,“ segir Marta sem hefur verið búsett í 
Bretlandi síðastliðin 15 ár og kann vel við sig. „Ég 
er ekkert á heimleið, nema rétt að kíkja í heimsókn 
þegar veðrið er gott á sumrin,“ bætir hún við og bros-
ir.  - ag

Marta Rúnarsdóttir skóhönnuður í London:

Seldi skó á 160 þúsund

Hæstbjóðandi Marta ásamt skipakónginum Jim Hayer og eig-
inkonu hans, Azra Hayer, en Jim keypti sérhannaða skó af 
Mörtu á 160 þúsund krónur.

Glæsileg Yesmine Olsson mun 
syngja og dansa í nýrri Bolly-

wood-sýningu í Turninum í 
haust, klædd glæsilegum ind-

verskum fatnaði.
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SÖLVI TRYGGVASON FJÖLMIÐLAMAÐUR
„Dagurinn í dag fer væntanlega í verkefni sem tengjast Velferðarsjóði barna, sem ég er að 
vinna fyrir. Á morgun vona ég að veðrið verði gott svo maður geti kíkt í sund og góðan göngu-
túr, en um kvöldið er svo planið að nýta gjafabréf á veitingastaðinn Argentínu. Þar ætlum 
við Silvía, kærastan mín, að fá okkur steik og rauðvín og skála fyrir íslenska sumrinu.“

helgin
MÍN
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Sendum í póstkröfu! Skoðaðu 
úrvalið og pantaðu á vefnum:

www.spilavinir.is.

Full búð 
púsluspilum
af spilum &

re London á eftir Steinunni Ólínu 
Þorsteinsdóttur. Skólinn er einn af 
fimm stærstu og virtustu leiklist-
arskólunum í London og margir 
heimsfrægir leikarar hafa lært við 
skólann, svo sem James Bond leik-
arinn Pierce Brosnan, hjartaknús-
arinn úr Bridget´s Jones´s Diary, 

Colin Firth og Paul Bettany sem lék 
illmennið í The Da Vinci Code og í 
Dogville eftir Lars Von Trier. 

„Við nemendurnir vorum ekki 
teknir neinum vettlingatökum. 
Það var alger heragi í skólanum og 
harkan sex frá fyrsta degi. Dagarnir 
voru langir, alltaf tólf klukkustund-

ir fimm daga vikunnar með þrek-
tímum, ballett-, söng- og margvís-
legum leiklistartímum og æfing-
um fyrir leiksýningar á kvöldin. Ég 
vaknaði eldsnemma á morgnana, 
ferðaðist í klukkutíma í skólann og 
á kvöldin fór ég beint í háttinn til 
að hlaða batteríin fyrir næsta dag. 

Maður átti því hreinlega heima í 
skólanum þessi þrjú ár og lærði að 
vinna undir miklu álagi,“ útskýr-
ir María og segir það mikil forrétt-
indi að fá að læra leiklist erlendis. 
„London er mekka leiklistarinnar, 
þar sem maður getur farið í leikhús 
og séð allt frá spennandi Off West 
End nútíma leikverkum til söng-
leikja á West End. Bestu leiksýn-
ingarnar eru oft í minni leikhúsum 
í borginni og ég hef séð magnað-
ar leiksýningar með kannski bara 
tveimur leikurum á sviðinu í litlu 
rými og verið algerlega uppnum-
in,“ segir hún.

„Mér fannst líka mjög lærdóms-
ríkt að kynnast nýjum menning-
arheimi og fólkinu í skólanum 
mínum sem kom víðs vegar að úr 
heiminum. Krakkarnir voru allir 
mjög forvitnir og áhugasamir um 
Ísland, þá aðallega um náttúruna 
og Björk og kölluðu mig oft „The 
Viking Woman“ þar sem ég var eini 
Skandinavinn í hópnum,“ segir 
María og brosir.

„Á lokaárinu í skólanum sýndum 
við þrjú leikrit í atvinnuleikhúsi í 
miðborg London. Þar var almenn-
ingi boðið að berja okkur augum, 
en skólinn sá um að bjóða leik-
stjórum, umboðsmönnum og „ca-
sting directorum“ á sýningarnar. 
Við vonuðust náttúrulega öll eftir 
því að fá umboðsmann eftir sýn-
ingarnar, en það voru alls ekki allir 
sem fengu samning,“ segir María 
sem var ein af þeim heppnu sem 
bauðst samningur við umboðs-
skrifstofu. 

„Það skiptir miklu máli að fá 
umboðsmann í London sem útveg-
ar áheyrnaprufur og sér til þess að 
maður komist í samband við fólk 
í faginu, því markaðurinn í Bret-
landi er svo gríðarlega stór. Fljót-
lega eftir útskrift fékk ég hlutverk 
í leiksýningu í Soho Theatre og 
hef einnig leikið í nokkrum stutt-
myndum og talað inn á heimildar-
mynd,“ segir María.

SYNGUR OG SPILAR Á SÖG
Maríu er margt til lista lagt því fyrir 
utan leiklistina hefur hún mikinn 
áhuga á tónlist og byrjaði að læra á 
fiðlu þegar hún var sjö ára gömul. 
„Ég hef alltaf haft mikla ástríðu 
fyrir tónlist og lauk sex stigum á 
fiðlu. Það hefur komið að góðum 
notum í leikhúsinu og fiðlan var 
nánast með í öllum sýningum sem 
að ég tók þátt í í Drama Centre. Þar 
var líka mikil áhersla lögð á söng, 
sem ég hef mjög gaman af og ég 
hef haldið áfram að sækja söng-

María Dalberg, 
31 árs, er annar Íslend-
ingurinn sem útskrifast 
úr leiklist frá Drama 
Centre London leiklist-
arskólanum. Í viðtali við 
Föstudag segir hún frá 
skólagöngunni, fram-
tíðardraumunum og 
sínu fyrsta hlutverki hér 
á landi eftir útskrift, í 
söngleiknum Grease.

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Þ
egar ég var lítil not-
aði ég hvert tækifæri 
til að setja upp leik-
rit í fjölskylduboðum 
ásamt frændsystkin-

um mínum, sem vakti mikla lukku 
ömmu, afa og foreldranna,“ segir 
María spurð hvenær leiklistar-
bakterían hafi fyrst gert vart við 
sig. „Ég er fædd í Árósum í Dan-
mörku og bjó þar til sex ára aldurs. 
Mamma starfaði þar sem hjúkrun-
arfræðingur og pabbi nam lækn-
isfræði, en þegar hann lauk nám-
inu fluttum við heim og ég byrj-
aði í grunnskóla, Mýrarhúsaskóla 
svo Valhúsaskóla. Þar tók ég þátt í 
mörgum leikritum, en eftir grunn-
skóla lá leiðin í MR þar sem ég var 
með í Herranótt og fór svo bæði í 
Götu- og Stúdentaleikhúsið,“ segir 
María sem sótti um í Drama Cent-
re London leiklistarskólanum árið 
2005.

„Ég hafði heyrt mikið gott um 
þennan skóla og langaði mest af 
öllu að komast þar inn, en það 
sóttu 2.000 manns um inngöngu 
og aðeins 29 nemendur voru tekn-
ir inn í skólann, tuttugu strákar og 
níu stelpur. Það var því hörku bar-
átta, sérstaklega fyrir stelpurnar 
þar sem tveir þriðju eru strákar, en 
ástæðuna fyrir því segja þeir vera 
að það séu hreinlega fleiri hlutverk 
skrifuð fyrir stráka en stelpur. Ég 
þurfti að fara í gegnum margar 
síur áður en ég fór í lokaprufuna 
og það var mikill spenningur þegar 
ég fékk svo loks bréfið um að ég 
hefði komist inn. Ég man bara eftir 
að hafa hoppað og öskrað af gleði,“ 
rifjar hún upp og brosir. 

ALGJÖR HERAGI
María er annar íslenski leikar-
inn sem kemst inn í Drama Cent-

KOMIN HEIM ÚR HERAGA Í LO
Efnileg „Það var mikill spenningur 

þegar ég fékk svo loks bréfið um að 
ég hefði komist inn í skólann. Ég man 

bara eftir að hafa hoppað og öskrað 
af gleði,“ segir María brosandi.

Stjörnumerki: 
Steingeit.

Uppáhaldstími dagsins? 
Morgunninn.

Diskurinn í 
spilaranum: 
Bonnie „Prince“ 
Billie - The 
Letting Go.

Uppáhaldsmatur? 
Indverskur og sushi.

Mesta freistingin? 
Súkkulaði.

Mesta dekrið: 
Nudd og nálastungur.

Ég lít mest upp til: 
Listamanna sem fóru 
erfiðu leiðina.

Draumafríið: 
Mánaðarferð um 
Austurlönd með 
köfun í Bali.

Líkamsrækt-
in: 
Sund og jóga.

Hverju mynd-
irðu sleppa til 
að spara? 
Bíl.
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tíma eftir að ég útskrifaðist,“ segir 
María sem hefur einnig lært á svo-
kallaða músíksög. 

„Áður en ég fór út lék ég í Sween-
ey Todd með Stúdentaleikhúsinu 
hér heima. Ég var líka tónlistar-
stjóri í sýningunni og var því að 
leita að tónlist sem myndi passa 
vel við leikritið, þegar ég sá fyrir 
algjöra tilviljun gamlan blindan 
mann spila á sög. Mér fannst það 
svo fallegt að ég gaf mig á tal við 
manninn sem sagðist vera til í að 
kenna mér að spila. Ég heimsótti 
hann á elliheimilið skömmu síðar 
og hann kenndi mér grunntækni-
atriðin. Það gekk bara mjög vel og 
þá kom sér vel að hafa lært á fiðl-
una. Ég keypti mér svo þessa fínu 
músiksög sem ég spilaði á í leik-
ritinu og vakti mikla lukku meðal 
áhorfenda,“ segir María brosandi.

Í GREASE
„Ég var heima í vikufríi í mars 
þegar ég heyrði af prufunum í 
Grease og ákvað að skella mér í 
þær. Ég var síðasti leikarinn sem 
Selma Björnsdóttir leikstjóri sýn-
ingarinnar prufaði, en hún hringdi 
í mig daginn eftir og bauð mér 
hlutverk,“ segir María sem fer með 
hlutverk Frenchy í Grease sem var 
frumsýnt í Loftkastalanum í gær-
kvöldi. „Frenchy er ein af bleiku 
píunum. Hún er mjög skemmti-
leg persóna sem dreymir um að 
verða snyrtifræðingur, en það 
gengur ekki allt of vel hjá henni,“ 
segir hún og kímir. „Þetta er fyrsta 
hlutverkið mitt á Íslandi eftir út-
skrift. Ég mjög ánægð með þetta 
því nú get ég dvalið hér heima yfir 
sýningartímann og varið sumrinu 
með fjölskyldu og vinum í fyrsta 
sinn í langan tíma.“

Aðspurð vill María lítið gefa upp 
hvað tekur við þegar sýningum á 
Grease líkur. „Draumurinn er að 
geta leikið heima á Íslandi á mínu 
móðurmáli, en einnig úti í London 
og vonandi víðar. Mér finnst mjög 
gaman að vera með annan fót-
inn í London því það er svo margt 
spennandi í gangi í leiklistinni þar 
og alltaf eitthvað nýtt og áhuga-
vert um að vera. 

Umboðsmaðurinn minn vill 
koma mér í hlutverk í kvikmynd-
um því hann telur að framtíð mín 
liggi þar ekki síður en á sviði og 
ég hef áhuga á hvoru tveggja. Þó 
mér gangi vel að tala hátt á sviði 
og syngja þá væri heillandi að fá 
að hvísla í bíómynd einhvern dag-
inn,“ segir María og kveður með 
brosi á vör.

Eftir dimman vetur vilja flestir ná smá lit á kroppinn 
áður en farið er í sumarfötin. Frá Clin-
ique er komin ný sjálfsbrúnkulína sem 
veitir eðlilegan, jafnan lit og gefur góðan 
raka. Kremin eru í tveimur litum sem 
bronzing gel, airbrush sprey, body lotion 
með sjálfsbrúnku og sjálfsbrúnka fyrir lík-
ama og andlit. Þau eru ilmefnalaus, hönn-
uð og prófuð af húðlæknum. Fyrir þá sem 
kjósa heldur að leggjast í sólbað er einn-
ig komin ný sólvörn frá Clinique. Línan 
fylgir nýjum Evrópustöðlum og veitir bæði 
vörn gegn UVA-geislum sem elda húðina 
og UVB-geislum sem valda bruna. Vörnin 
hentar öllum húðtýpum, er ilmefnalaus og 
fæst frá SPF 15 upp í 40.

Brún með og án sólar
Á hverju sumri er eitt ilmvatn sem slær rækilega í gegn og allar 
tískupæjur verða hreinlega að eignast. Í fyrra var það Chloé frá Chloé 

en nú er það óumdeilanlega ilmurinn Flora frá Gucci. 
Ilmvatnið var sérstaklega þróað til að laða að yngri 
kúnna Gucci-tískuhússins og notar, eins og nafn-
ið gefur til kynna, ferskar blómanótur eins og rósir 

og peony ásamt kryddaðri angan af patchouli og 
sedrus viði. Flaskan er sexhyrnd og úr þykku 

gleri sem minnir á Art Deco stíl þriðja ára-
tugarins og ekki skemmir fyrir að aug-
lýsingaherferðinni var leikstýrt af Chris 
Cunningham sem hefur meðal annars 
leikstýrt myndböndum fyrir Björk. Fyrir-
sætan ástralska Abbey Lee sést ganga 
um í Flora auglýsingunni á blómaakri við 
Donnu Summer lagið „I feel love.“  - amb

Nýtt skvísuilmvatn 
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GLOSS TIL STYRKTAR GÓÐU MÁLEFNI  Nú getur þú 
látið gott af þér leiða með því að kaupa glæsilegt varagloss frá 
Dior merkt „Á allra vörum“. Glossin verða til sölu innanlands til 
14. júní og í flugvélum Iceland Express út júlí, en allur ágóði af 
sölunni rennur til Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna.

NOKIA GSM-SÍMI  Ég er stanslaust í 
honum.

HANDTASKA 
FRÁ TOUS  sem 
ég keypti í Svíþjóð.

MAC GLOSS  Ég er 
veik fyrir glossum 
og held að ég eigi 

svona 20 núna. 

NESPRESSO-KAFFIVÉLIN 
 er ómissandi á morgnana. 

BUTTERFLIES AND ELVIS 
 platan hennar Jóhönnu.

TOPP

10

MACBOOK AIR-TÖLVAN MÍN 
 er æðisleg og ég finn varla fyrir 
henni í handtöskunni.

SKÓR ÚR ZÖRU 
 Flottir og þægilegir.

EYRNALOKKAR  sem ég 
keypti í Svíþjóð á dögunum.

MARÍA BJÖRK SVERRISDÓTTIR 
söngkennari og umboðsmaður

BANG & OLUFSEN GRÆJUR. 

212 CAROLINA  HERRERA ILMVATN

Það eru ekki allar stúlkur hrifnar af 
himinháum hælaskóm með 
opinni tá á sumr-
in, enda ekki 
praktískt 
skótau 
svona hversdags. 
Þung og hlý leðurstíg-
vél eru heldur ekki sérstak-
lega ákjósanleg á heitum sumardögum en hvað er þá til bragðs fyrir 
tískuskvísurnar? Fyrirsætan Kate Moss innleiddi svokallaða „gladiat-
or“ eða skylmingaþrælasandala fyrir ári síðan og þeir þykja enn mjög 
smart í sumar. Þeir eru flatbotna úr brúnu eða svörtu leðri og ganga 
bæði við þröngar gallabuxur og leggings og sæta sumarkjóla. Slíkt 
skótau fæst meðal annars í versluninni Gallerí Eva á Laugavegi og 
ætti að redda málunum í sumar!

Sumarskór í anda 
Kate Moss



Drífa ehf, Suðurhraun 12 C, 210 Garðabær, Sími 555 7400, Fax. 555 7401, icewear@icewear.is, www.icewear.is

REYKJAVÍK:
Handprjónasambandið,
Laugavegur 64
Víkingur,  Laugavegur 1
Víkingur, Hafnarstræti 3

Islandia, Kringlan
Icefin, Nóatún 17
Ull og Gjafavörur, Hótel Saga
Ísey, Laugavegur 23

ÚT Á LANDI:
Bláa Lónið, Verslun
Víkingur, Hafnarstræti 104, Akureyri
Sport og útivist, Á stéttinni,  Húsavík
Selið, Mývatn
Mývantsmarkaður, Mývatn

Gullfosskaffi, Gullfoss
Geysir verslun, Haukadal
Byggðasafnið, Skógar
Álafoss, Mosfellsbær
Víkurprjón, Vík í Mýrdalh
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ICEWEAR  útivistarfatnaðurinn fæst á eftirtölum stöðum:

Nói og Naomi
léttur 3ja laga útivistarjakki

öndunarefni

Litir:
Herra: Grænn og Svartur
Dömu: Hvítur og Grænn

Kr. 27.500,-

Kr. 22.500,-



Pro Quip Silk Touch 
Besti gallinn skv. Today’s Golfer.
Jakki aðeins kr. 14.990
Buxur aðeins kr. 9.990
Vindvesti aðeins kr. 8.200

Barna- og unglingagolfsett 
Í poka, verð frá kr. 9.900

Í standpoka kr. 18.900
Pútter, kylfa og 

kúlur kr. 6.700

Golfsett í poka 
Heilt sett frá kr. 33.900
Hálft sett í poka 
frá kr. 16.900

HOWSON Attacker Rescue
Margverðlaunaður hálfviti. 
Herra og dömu, 
verð aðeins kr. 6.300

Há/lág forgjöf?
Lágt verð!

Almennur
opnunartími
virka daga

11 til 18 Þriggja hjóla kerrur
Verð frá kr. 17.900
Clicgear kr. 36.500

HIPPO Driverar
Frábærar umsagnir 
í golfblöðum. 
Verð frá kr. 10.900
HIPPO XXL kr. 19.300

Rafmagnsgolfkerra
Powerhouse Freedom.
28 AH geymir 
frá kr. 53.900

Sumarsveifla
á verði sem 
slær í gegn 
Hefjum sumarið á góðu verði

LYNX Black Cat 
Tour járn Forged
Dynamic Gold sköft, regular eða stíf. 
Á Golf Monthly HOTLIST Today´s Golfer 
„Best Budget better-player irons“.
Verð aðeins kr. 69.900

Ármúla 40 2. hæð Sími 553 9800 www.golfoutlet.is

G O L F V Ö R U R

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Norco Eliminator 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Þríhjól m/skúffu 
Transporter með skúffu. kr.    8.900

Vandað, létt og endingargott.

Norco Spice 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Norco Rainbow 
12” og 16” fyrir 3-6 ára.  frá kr. 19.900

Þríhjól
Touring Pink. kr.    7.900

Norco Shogun 
12” fyrir 3-4 ára. kr. 17.500

Vivi Sweety  
12” og 14”  fyrir 3-5 ára. kr. 16.000

Örugg 

barnahjól

1

2
3

4
5

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Unnur Ösp Stefánsdóttir 
leikkona og leikstjóri

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 12. JÚNÍ 2009

Fá mér eðal kaffi-
bolla í góðum fé-
lagsskap á Kaffi-
smiðjunni.

Sækja soninn 
snemma á leik-
skólann og fara 
öll saman í Vest-
urbæjarlaugina í 
glampandi sól.

Ferðinni næst 
heitið í ísbúð-

ina hjá lauginni og fá 
okkur gamla góða ísinn.

Bruna út úr bænum 
í bústaðinn á Snæ-
fellsnesi, pikka 
nokkra vini upp á 
leiðinni og halda 
grillveislu undir jökli.

Skála í kampavíni við 
vinina eftir að börnin 
eru sofnuð og sofa svo 
vel og lengi.


