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É g man nú ekki mikið eftir fyrstu heim-
sókninni til Íslands. Kannski er kvöld-

inu á Sirkus í kjölfar tónleikanna um að 
kenna. Vinir mínir urðu þó öfundsjúkir 
þegar ég sagði þeim að ég hefði farið í Bláa 
lónið,“ segir Daniel Hunter, annar stofn-
enda rafpoppkvartettsins Ladytron frá 
Liverpool. Ladytron hélt tónleika á Reykja-
vík Trópík Festival árið 2006 en í þetta sinn 
er Daniel einn á ferð og snýr plötum á Nasa 
annað kvöld á vegum Reykjavík Fashion 
Festival.

Daniel og vinur hans, Reuben Wu, sem 
báðir störfuðu sem tónlistarmenn og plötu-
snúðar í Liverpool, stofnuðu Ladytron árið 
1999 ásamt hinni búlgörsku Miru Aroyo og 
Helen Marnie, sem ólst upp í Glasgow en 
stundaði nám í Bítlaborginni. Sveitin hefur 
gefið út fjórar plötur sem hafa notið hylli 
gagnrýnenda, nú síðast plötuna Velocifero 
árið 2008. 

Aðspurður segist Daniel eiga erfitt með 
að svara því hverju áhorfendur geti átt von 
á annað kvöld á Nasa. „Undanfarið hef ég 
spilað mikið af diskótónlist, en það segir 
svo sem ekki mikið. Það verður alltaf erfið-
ara að skilgreina tónlist. Straumar og stefn-
ur eru nánast úrelt hugtök,“ segir Daniel.

Auk þess að þeyta skífum á Nasa hyggst 
Daniel vinna að tónlistarsköpun meðan á 

dvöl hans á Íslandi stendur. „Ég og Barði Jó-
hannsson (í Bang Gang) gerðum lag saman 
í september síðastliðnum og það gekk svo 
vel að við viljum þróa samstarfið áfram og 
sjá hvað verður úr því,“ segir Daniel.

Hann flutti til Ítalíu fyrir þremur árum en 
segist þó heimsækja Liverpool mjög reglu-
lega, meðal annars til að sækja heima-
leiki Liverpool á Anfield Road. „Liverpool 
er enn þá borgin mín. Borgin hafði mikil 
áhrif á tónlist Ladytron, sérstaklega í upp-
hafi þegar við hljóðrituðum fyrstu plötuna 
í miðbænum, þar sem „Scouse House“-
tónlistin ómaði út um glugga á börum og 
klúbbum. Ég fer alltaf á Liverpool-leiki 
þegar ég get og kem til með að fylgjast með 
viðureign Manchester United og Liverpool 
í Reykjavík. Liðið á erfitt þessa dagana og 
eitthvað verður að breytast,“ segir Daniel.

Ladytron vinnur þessa dagana að fimmtu 
breiðskífu hljómsveitarinnar og hefur því 
slegið slöku við hljómleikahald að undan-
förnu. „Við tókum okkur varla nokkurt frí 
frá tónleikaferðum milli 2005 og 2009 og 
viljum gefa okkur góðan tíma fyrir nýju 
plötuna. Það kemur safnplata með okkur 
út í haust, en nýja platan kemur væntan-
lega ekki út fyrr en snemma á næsta ári,“ 
segir Daniel, sem heldur til New York eftir 
Íslandsförina og þaðan til Púertó Ríkó. -kg

Þetta er frábært tækifæri og það 
er ekkert sambærilegt til, að 

minnsta kosti ekki á Íslandi. Ég 
fæ hjálp við að taka mín fyrstu 
skref sem fatahönnuður en þetta 
er fyrsta línan sem ég sýni eftir 
útskrift frá Listaháskólanum. Ég 
fæ aðstoð við efniskaup, fram-
leiðslu og að koma línunni á 
markað, sem ég gæti aldrei gert 
ein og óstudd. Eftir þetta verð ég 
svo vonandi komin með nógu 
góð sambönd og reynslu til að 
halda áfram sjálf,“ segir Arna Sig-
rún Haraldsdóttir, annar tveggja 
fatahönnuða sem sýna hönnun 
sína á tískusýningu Black á Nasa 
á laugardagskvöldið. 

Black er verkefni sem miðar að 
því að hjálpa ungum fatahönn-
uðum að koma línum sínum á 
markað. Það er Linda Björg, fag-
stjóri Fatahönnunardeildar LHÍ, 
sem stendur að verkefninu, 
ásamt Margréti Bjarnadóttur sem 
er menntuð í framleiðslustjórnun 
í fataiðnaði. Verkefnið er styrkt 
af Reykjavíkurborg, LHÍ og Hönn-

unarmiðstöð. „Aðalvandamálið 
sem ungir fatahönnuðir standa 
frammi fyrir er að föt hafa svo 
skamman líftíma sem varningur. 

Þeir þurfa að koma með nýja 
línu á sex mánaða fresti,“ út-
skýrir Linda Björg. „Black verð-
ur markaðssett sem eitt fata-
merki en hverja línu hanna þrír 
til fjórir hönnuðir. Þeir samnýta 
efni og framleiðendur en halda 
þó sínum karakter.“

Hugmyndin er að hver hönn-
uður hanni undir merkjum Black 
í tvö til þrjú ár og að þeim tíma 
loknum ættu þeir að verða til-
búnir til að fara af stað með 
sína eigin línu. Auglýst verður 
eftir hönnuðum til að taka þátt 
í næstu línu fljótlega eftir þessa 
fyrstu tískusýningu merkisins. 

Auk Örnu Sigrúnar sýnir Edda 
Guðmundsdóttir hönnun sína 
á laugardaginn. Tískusýningin 
verður klukkan tíu, beint í kjöl-
far sýningar annars árs nema 
Listaháskólans. Þá verður hægt 
að skoða fötin í Black-línunni í 
Showroom Reykjavík sem hald-
ið verður sunnudaginn 21. mars 
í Portinu í Hafnarhúsinu. 

 - hhs

Arna Sigrún Haraldsdóttir og Edda Guðmundsdóttir sýna nýja fatalínu:

Fyrsta sýning Black á Nasa

Arna og Edda Þær eru fyrstu hönnuð-
urnir til að hanna undir merkjum Black. 
Fleiri munu bætast í hópinn á næstu 
mánuðum.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞEYTIR SKÍFUM 
OG HORFIR 
Á LIVERPOOL

HÖRÐUR KRISTBJÖRNSSON, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Á föstudaginn og laugardaginn mun ég sitja ásamt Silfurrefnum á Reykjavík Fashion 
Festival með Issue N°1 undir hendinni og dæma hvað er in oder aus. Ekki viljum við 
annað „Stóra kjólamál“. Á sunnudeginum opna ég flösku af Jacob’s Creek Chardonnay 
Pinot Noir Brut Cuvee 2007 en það er eina vínið sem ég get drukkið á þessum  árstíma. 

helgin
MÍN

TÖFF Franska leik- og söngkonan 
Charlotte Gainsbourg mætti að sjálf-
sögðu í Balenciaga á samnefnda 
tískusýningu í París fyrir skömmu.

Samstarf með Barða í Bang Gang 
Daniel, annar frá vinstri, heimsækir Ísland 
í þriðja sinn og þeytir skífum á NASA
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fást í Sense og 
Sony Center Kringlunni

HÁGÆÐA MYNDAVÉL

Sony CyberShot
14.1 megapixlar
4 x optical aðdráttur
9 punkta Auto Focus
HD videoupptaka
2.7” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum

•
•
•
•
•
•
•

Canon PowerShot SX120 IS

10.0 megapixlar 
10x optical aðdráttarlinsa 
Smart Auto velur bestu tökustillinguna 
3.0“ LCD skjár 
Face og Motion Detection 
Face Select & Track 
Face Self-Timer auðveldar hópmyndir 
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum 
VGA upptaka 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sony CyberShot
10.1 megapixlar
3x optical aðdráttur
2.4” skjár með mikilli skerpu
Face Detection
Hristivörn
Til í bleiku, svörtu og silfri

•
•
•
•
•
•

STAFRÆN MYNDAVÉL

FJÖLSKYLDUVÆN

Canon EOS 500D

15.1 megapixlar
Full HD (1080p) video
High ISO allt að 12800
Fangar 3.4 ramma á sek.
3.0” skjár með Live View
9 punkta AF fókuspunktar
DIGIC 4 örgjörvi

•
•
•
•
•
•
•

LJÓSMYNDIR & FULL HD VIDEO

HEPPIN FERMINGARBÖRN GETA 
UNNIÐ KÚPON 
EF KEYPT ER MYNDAVÉL

MIÐAÐU OG SKJÓTTU

Canon PowerShot A3000 IS
10.0 megapixlar
3.3x optical aðdráttur
15 tökustillingar
1cm Macro ljósmyndun
Face og Motion Detection
Sjálfvirk leiðrétting á rauðum augum
2.5“ LCD skjár
VGA og LP vídeóupptaka

•
•
•
•
•
•
•
•

L

50.000 kr

Sony Alpha 230 & linsa

10.2 megapixla CCD myndflaga
ISO 100 - 3200
BIONZ örgjörvi
9 punkta fókuskerfi
Shutter speed 1/4000 sek.
Flash sync 1/250
Tekur 2.5 ramma á sekúndu

•
•
•
•
•
•
•

Þú kaupir Sony Alpha 230 með 18-55 linsu, 

færð 10.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 89.990 kr.

INNBYGGÐ HRISTIVÖRN

Gildir eingöngu í Sense og Sony Center Kringlunni til 15. apríl 2010. Ekki nauðsynlegt að framvísa kúponum.

Þú kaupir PowerShot A3000 IS, færð 

3.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 39.900 kr.

Þú kaupir PowerShot SX120 IS, færð 4.000 

kr. afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. Á tilboði til þín: 52.900 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 20.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú kaupir Sony CyberShot, færð 4.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 41.990 kr.

Þú sparar: 11.000 kr.

Þú sparar: 11.000 kr. Þú sparar: 10.000 kr. Þú sparar: 17.000 kr.

Þú kaupir EOS 500D án linsu, færð 15.000 kr. 

afslátt. 4GB minniskort að verðmæti 

7.000 kr. fylgir. Á tilboði til þín: 149.900 kr.

Þú kaupir EOS 500D með 18-55 IS linsu, 

færð 15.000 kr. afslátt. 4GB minniskort að 

verðmæti 7.000 kr. fylgir. 

Á tilboði til þín: 169.900 kr.

Þú sparar: 22.000 kr.

30.000 kr 20.000 kr

fermingargjafirnar
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✽um helgina
tíska

POPUP Á RFF  Að sjálfsögðu verður hin vinsæla popup-verslun á RFF en þar 
verður að finna spennandi samsetningu hönnuða og vörumerkja. Í þetta sinn eru það 

A.C.Bullion, Anna Soffía, Dýrindi, Eight Of Hearts, Elva, Hlín Reykdal, IBA, Luka, 
milla snorrason, REY, Sara M. Skúladóttir, Serendipity, Sigrún H. Unnars-
dóttir, Sonja Bent, Varius og Veðramen sem selja vörur sínar í Granda-
garði 2. 

T
ímamót verða í sögu ís-
lenskrar fatahönnun-
ar um helgina þegar 
fyrsta alvöru t ísku-

vikan, Reykjavík Fashion Festi-
val, verður haldin með pomp og 
prakt. Tuttugu og tveir fatahönn-
uðir taka þátt í hátíðinni og munu 
sýna línur sínar í gömlu kaffi-
verksmiðju Ó. Johnson & Kaaber 
við Sætún á föstudags- og laugar-
dagskvöld. Fjölmargir hafa tekið 
þátt í geysilega miklum undirbún-
ingi á þessum viðburði en aðeins 
um 250 útvaldir gestir, fagfólk og 
blaðamenn munu bera dýrðina 
augum. Að tískusýningunum lokn-
um heldur hátíðin áfram á NASA 
við Austurvöll þar sem tónlistin 
ræður ríkjum fram á nótt. Föstu-
dagur fékk að skyggnast baksviðs 
á fimmtudaginn þar sem stílist-
ar, förðunarmeistarar, fyrirsætur 
og hönnuðir unnu hörðum hönd-
um að því að gera viðburðinn sem 
glæsilegastan.  - amb

REYKJAVÍK FASHION FESTIVAL HEFST Í KVÖLD

BAKSVIÐS Í Ó. JOHNSON
& KAABER-HÚSINU

Steinunn frá Emami að klæða fyrirsætu baksviðs.
 MYNDIR ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

45 fyrirsætur mættu í Kaaberhúsið 
vegna RFF í mátun.

Kaaberhúsið í Sætúni þar sem RFF verður haldið um helgina

Birna Karen Einarsdóttir,  einn af hönnuðum sem sýna á RFF.

Myndir af fyrirsætum sem taka þátt í RFF prýða vegg í húsinu.

Ellen stílisti, Anna fyrirsæta og Hild-
ur Sigrún aðstoðarstílisti við mynda-
töku Föstudags í Kaaberhúsinu.

Á FÖSTUDAGSKVÖLDIÐ 
SÝNA: Emami, E-Label, 
Sruli Recht, Royal Ex-
treme,ELM, Skaparinn, 
Thelma Bjork, GoWithJan. 

Á LAUGARDAGSKVÖLD-
IÐ SÝNA: Lúka, Blik, Hild-
ur Yeoman, Sonja Bent, 
Farmers Market, Nikita, 
Áróra, 8045,Kalda, Birna, 
Spakmannsspjarir,GuST 
og Andersen & Lauth.
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Dalvegi 18, Kóp.  -  Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

Tónlistarkonan Peach-
es vakti fyrst athygli 
með laginu Fuck the 
Pain Away og vekur 
athygli hvarvetna fyrir 
ögrandi sviðsframkomu. 
Hún kemur fram annað 
kvöld á RFF á Nasa.

Viðtal:  Kjartan Guðmundsson

Ljósmyndir: Úr safni

Þ
að er frábært að vera 
á leiðinni aftur til Ís-
lands og ég hlakka 
m i k i ð  t i l , “  s eg i r 
kanadíska raftón-

listarkonan Peaches, sem kemur 
fram á Reykjavík Fashion Festi-
val annað kvöld ásamt hljóm-
sveitunum Bloodgroup, Sykri og 
Lifrarpúllurunum í Ladytron, sem 
fremja plötusnúðagaldur á svið-
inu á Nasa. Peaches, sem heit-
ir raunar hinu borgaralega nafni 
Merrill Beth Nisker þegar alter-
egóinu sleppir, hefur gefið út fjór-
ar plötur frá því að ferillinn hófst 
fyrir alvöru fyrir réttum tíu árum 
og hvarvetna vakið mikla athygli, 
ekki síst fyrir snöfurmannlega og 
ögrandi sviðsframkomu og laga-
texta og tíðar vísanir í kynjahlut-
verkin sem hún hefur yndi af að 
teygja og toga á flesta mögulega 
kanta.

Nýjasta plata Peaches, sem 
heitir því sérlega lýsandi nafni I 

Feel Cream, kom út á síðasta ári 
og hefur söngkonan haft í nógu 
að snúast við að kynna hana út 
um allan heim síðan þá. Þegar 
blaðamaður náði tali af henni var 
hún stödd í Toronto í Kanada, en 
þar ólst Peaches upp og bjó allt 
þar til hún fluttist búferlum til 
Berlínar fyrir áratug. „Reyndar er 
varla hægt að tala um að ég búi 
á einum stað því ég ferðast svo 
mikið,“ segir tónlistarkonan. „Ég 
hef nýlokið níu mánaða langri 
tónleikaferð þar sem lokahnykk-
urinn var frábær túr um Ástral-
íu. Núna er ég í Kanada að leika 
í kvikmynd sem Chilly Gonzales, 
vinur minn (kanadískur tónlist-
armaður sem hefur unnið mikið 
með Peaches), er að gera. Ég hef 
aldrei leikið í kvikmynd áður, en 
ég hef áhuga á öllum listgrein-
um og skemmti mér því mjög 
vel. Eftir tónleikana í Reykja-
vík tekur svo við tveggja vikna 

hljómleikaferð um Asíu þar sem 
ég heimsæki Taívan, Singapúr, 
Peking, Sjanghaí og fleiri staði,“ 
segir Peaches og vottar ekki fyrir 
þreytu í röddinni þrátt fyrir stífa 
dagskrá. 

Hún segist enda kunna best 
við sig á sviðinu, þar sem hún 
leggi sig sérstaklega fram við að 
mynda náið samband við áhorf-
endur. Íslendingar muni ekki fara 
varhluta af því annað kvöld. „Tón-
leikarnir á Íslandi verða öðru-
vísi en aðrir í þessum túr að því 
leyti að ég verð ekki með hljóm-
sveit með mér. Það þýðir reynd-
ar ekki að ég verði alein á sviðinu 
því ég er alltaf með dansara sem 
ég kalla „Tranimals“ með mér. Ég 
kem til með að leita að tveimur 
íslenskum „Tranimals“ og vona 
að mér takist að finna þá,“ segir 
Peaches. „Að öðru leyti verð ég 
með fullt af búningum og litlum, 
skemmtilegum græjum með mér 
og svo sjáum við bara hvað ger-
ist. Ég reyni að gera eitthvað nýtt 
á hverjum tónleikum,“ bætir hún 
við án þess að tilgreina sérstak-
lega hvaða litlu, skemmtilegu 
græjur verði á sviðinu í Nasa.

Sex ár eru liðin síðan Peaches 
hélt síðast tónleika á Íslandi og 
segir hún þá heimsókn hafa verið 
eina allsherjar upplifun. „Ég man 
að tónleikarnir voru í Klink og 
Bank, en mér skilst að sá staður 
sé ekki til lengur. Það er leiðinlegt 
því staðurinn var alveg frábær og 
þar hafði mikill fjöldi listamanna 
aðsetur. Sérstakt svið var byggt 

fyrir tónleikana og þurfti að 
skilja áhorfendur frá sviðinu með 
reipi því það var mjög þéttsetið, 
mikil stemning, mikill sviti, eld-
blásarar á sviðinu og hvaðeina. 
Ég og Egill vinur minn (Egill Sæ-
björnsson listamaður, sem einn-
ig býr í Berlín) hittum kóngafólk 
frá einu Norðurlandanna og þótti 
það skrítið og skemmtilegt. Þetta 
voru frábærir tónleikar og mjög 
eftirminnilegir,“ segir Peaches. 

Tónleikarnir í Klink og Bank 
voru haldnir í lok júní og segist 
söngkonan hafa verið sérstaklega 
hrifin af birtunni sem ríkti nán-
ast allan sólarhringinn. Þetta hafi 
verið í fyrsta sinn sem hún upp-
lifði nokkurt þessu líkt og hafi 
gert fossa- og hveraskoðunar-
ferðirnar um miðjar nætur enn 
betri. „Svo fór ég auðvitað í Bláa 
lónið og það var magnað. Á ég 
ekki annars að segja það?“ bætir 
hún við og skellir upp úr.

ALLT GOTT ER NEÐANJAR

Hefur einu sinni komið til Íslands áður Peaches segist hafa fylgst vel með fréttum af efnahagshruninu á Íslandi. „Ég veit að 
ástandið er erfitt, en þá kemur útsjónarsemin til skjalanna. Ekki síst hjá listamönnum,“ segir hún.

Svo fór ég auðvitað í Bláa lónið 
og það var magnað. Á ég ekki 
annars að segja það?“ 
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Fæddist 11. nóvember 1966 í Tor-
onto í Kanada. Vann sem sjálf-
stæður tónlistarkennari áður en 
hún gekk raftónlistinni á hönd.

Plötur Peaches eru:
Fancypants Hoodlum (1995, sem 
Merrill Nisker) 

The Teaches of Peaches (2000) 

Fatherfucker (2003) 

Impeach My Bush (2006) 

I Feel Cream (2009) 

Nokkur þekkt lög:
Fuck the Pain Away (2000)

Set It Off (2001)

Kick It (með Iggy Pop, 2004)

Downtown (2006)

I Feel Cream (2009)

Lög Peaches hafa verið notuð í 
kvikmyndum á borð við Lost in 
Translation, Mean Girls og Jack-
ass 2 og sjónvarpsþáttum eins og 
30 Rock, The L Word, Ugly Betty 
og South Park.

20% afsláttur af öllum Clarins vörum

Clarins dagur í Hrund föstudaginn 19. mars 
20% kynningarafsláttur. Glæsilegur kaupauki að verðmæti 
10.000 kr. og falleg snyrtitaska ef keyptar eru vörur fyrir 5.500 
eða meira. Förðunarfræðingur Clarins verður á staðnum.

RÐAR
Auk þess að ferðast um heim-

inn við kynningu á nýjustu plötu 
sinni hyggst Peaches á næstu 
vikum frumsýna einleikinn 
Peaches Christ Superstar í Berl-
ín, en þar syngur hún öll lögin 
úr rokkóperunni sívinsælu eftir 
Andrew Lloyd Webber. „Ég leik 
Jesú, Maríu, Júdas, Rómverjana, 
lærisveinana og allan pakkann, 
en verð þó ekki hlaupandi um og 
skiptandi um búninga milli laga. 
Ég get ekki sagt að ég sé mikill 
aðdáandi Webbers, og hvað þá 
söngleikja yfirhöfuð, en þessi er 
frábær,“ segir Peaches.

Hún hefur unnið með mörgum 
þekktum tónlistarmönnum um 
árin, fólki á borð við Pink, Josh 
Homme, Beth Ditto, löndu sína 
Feist, en þær hafa verið vinkon-
ur síðan á skólaárum, og Iggy Pop, 
guðföður pönksins, sem hún segir 
hafa haft einna mest áhrif á sig 
sem listamann af öllum. Peaches 
hafnaði þó fyrirspurn frá sjálfri 
Britney Spears um að semja fyrir 
sig lög, eins og frægt er orðið. 
Söngkonan er ómyrk í máli þegar 
kemur að dægurtónlist dagsins í 
dag. „Öllu því góða, frumlega og 
merkilega sem kemur fram í dag 
í tónlist er haldið neðanjarðar. 
Það er leiðinlegt að segja það, en 
stundum líður mér eins og ég sé 
orðin hundgömul, því mér finnst 
eins og bróðurpartinn af nýrri 
tónlist sem kemur út hafi ég heyrt 
milljón sinnum áður. Það hljóm-
ar allt eins, sérstaklega eftir að 
Auto-tune varð allsráðandi (tón-
stilligræja sem nýtt hefur verið 
ótæpilega af popptónlistarfram-
leiðendum síðustu ár). Það er 
varla greinanlegt hver syngur 
lengur, nánast eins og verið sé að 
fjarlægja allan persónuleika úr 
tónlist. Þetta er hið versta mál,“ 
segir söngkonan ákveðin.

Blaðamaður getur ekki stillt sig 
um að spyrja út í myndband sem 
finna má á YouTube, en þar hafa 
atriði úr hinum ástsælu Prúðu-
leikaraþáttum verið klippt til 
þannig að svo virðist sem persón-
ur úr þættinum séu að flytja Fuck 
the Pain Away, eitt þekktasta lag 
Peaches. Söngkonan hlær þegar 
minnst er á myndbandið. „Þetta 
er stórkostlegt myndband. Það 
voru víst nemendur í einhverjum 
skóla sem gerðu myndbandið sem 
hluta af verkefni og þeim hefur 
tekist afar vel til. Ég gerði aldrei 
myndband við þetta lag á sínum 
tíma þannig að ég nota þetta 
sem hið opinbera myndband og 
er með það á MySpace-síðunni 
minni,“ segir Peaches og bætir 
við að auðvitað sé hún aðdáandi 
Prúðuleikaranna eins og flestir 
aðrir. „Trommuleikarinn Animal 
er bestur og hann fer með stórt 
hlutverk í myndbandinu,“ segir 
hún.

Innt eftir skilaboðum til þeirra 
sem hafa hug á að mæta á tón-
leikana á Nasa annað kvöld segir 
Peaches þau vera einföld: „Búið 
ykkur undir að svitna!“ Hún spyr 
hvernig tónleikastaðurinn sé, 
hvaða tónleika blaðamaður hafi 
séð þar síðast og hvort hann hafi 
skemmt sér vel. Blaðamaður rifj-
ar upp að síðast hafi hann farið á 
stórgóða tónleika með reggí-sveit-
inni Hjálmum á Nasa. „Ég ætla 
að vera alveg eins og þeir,“ segir 
söngkonan kanadíska að lokum.
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tíðin
✽  heimili og hönnun

Fyrir þá sem hafa enn ekki fallið 
fyrir hannyrðaæðinu mikla sem 

hefur orðið á Íslandi síðastliðið ár 
þá er Saumaklúbburinn nákvæm-
lega það sem vantaði. „Okkur 
fannst vanta fallegt og vandað 
íslenskt efni um handavinnu og 
hannyrðir fyrir þá sem vilja vera 
hagsýnir en um leið fylgjast með 
nýjum tískustraumum,“ segir rit-
stjóri Saumaklúbbsins, Halla Bára 
Gestsdóttir, en hún og eiginmaður 
hennar, Gunnar Sverrisson, sem 
tekur myndirnar í verkefnið, hafa 
lengi unnið saman að einstaklega 
smekklegum og fallegum tímarit-
um og bókum í gegnum tíðina. 

Saumaklúbburinn er sumsé nýr 
áskriftarklúbbur fyrir áhugafólk 
um handavinnu og hannyrðir og 
félagar fá sendan heim veglegan 
bunka af uppskriftarbæklingum 
sem eru geymdir í  fal legri 
teygjumöppu. Þar er að finna allt 
frá prjóni og hekli upp í föndur 
og saumaskap og svo fylgja tvær 
sniðugar uppskriftir að klúbba-
réttum sem eru auðvitað tilvaldir 

í saumaklúbbinnn. Meðal efnis í 
fyrsta pakkanum eru fínleg prjón-
uð ungbarnaföt, falleg rúmteppi og 
súkkulaðikaka á fjórum hæðum. 
Hægt er að skrá sig á www.klubb-
husid.is

SKERPUKJÖT  Skerpukjöt ofan á 
rúgbrauð er það besta sem ég fæ. 
Mamma og pabbi komu í heimsókn 
frá Færeyjum í febrúar og færðu mér 
skerpukjöt. Þá fattaði ég fyrst hvað ég 
elska það mikið.

PÆTUR ZACHARIASSON 
tónlistarmaður

LEÐURJAKKINN A llir alvöru rokkarar þurfa að eiga leður-
jakka. Ég keypti þennan jakka í London í fyrra þegar ég var í 
tónleikaferð með hljómsveitinni minni, Boys in a band.

PLÖTUSPILARINN  Þetta er gamall og geðveikur Regaplaner-
plötuspilari sem ég nota mjög mikið. 

MÁLNINGARÚÐI  Ég er líka að mála og ég var búinn að leita 
lengi að þessum litum, sem eru ótrúlega flottir og erfitt að 
finna. 

GULLÚRIÐ  Ég hef alltaf hatað 
að vera með úr. En ég fékk þetta 
ótrúlega flotta gullúr frá kærust-
unni í jólagjöf. Svo nú er ég alltaf 
með úr, í fyrsta sinn í 25 ár.

HENGISTÓLL  Þetta er minn nýjasti uppáhaldshlutur. 
Þegar ég kem heim úr vinnunni og sest í þennan stól 
leysast öll mín vandamál á augabragði.

GÍTARINN  Ég stal gítarnum 
frá bróður mínum fyrir sjö árum 
síðan. Hann hefur fylgt mér um 
allt og ég spila aldrei á annan 
gítar.

PLÖTURNAR 
MÍNAR  
Ég er mikill 
plötusafnari 
og á meira en 
1.000 plötur. 

ÍSLENSK-FÆREYSK ORÐABÓK  
Sú bók sem ég hef lesið mest frá 
því ég flutti til Íslands í september.

TOPP

10

TÖLVAN MÍN 
 Hún geym-

ir allt mitt líf, 
bæði vinnuna 
og frítímann.

Nýr áskriftarklúbbur fyrir hannyrðafíkla:

Tískuprjón

 

SKEMMTILEG HÖNNUN Í GK  Á Hönnun-
arMars sýna Róshildur Jónsdóttir og Snæbjörn Stef-
ánsson rotator (frístandandi bókahillu), jons stool 
(barnakoll) og outside the box (ljós) í GK Reykjavík.

Saumaklúbburinn Fallegar prjóna-
uppskriftir í hverjum mánuði.
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Skartgripahönnuðurinn 
Hendrikka Waage sýnir nýja 
og glæsilega línu nú í tilefni 

af HönnunarMars. Skartgripalína 
þessi nefnist Baróninn og tengist 
sögu barónsins Charles Gauld-
rée Boilleau sem bjó á Íslandi við 
lok nítjándu aldar. Arfleifð bar-

ónsins er meðal annars götu-
nafn í Reykjavík, Barónsstígur, 
og rithöfundurinn Þórarinn Eld-
járn skrifaði um hann skemmti-
lega heimildarskáldsögu. Barón-
línu Hendrikku má rekja til fín-
gerðrar karöflu sem hún á en var 
upprunalega í eigu hins dular-

fulla baróns. Skartgripirnir eru 
úr margslungnu 18 karata gull-
víravirki og skarta fíngerðu 
demantavirki með gimsteinum 
í fögrum litum. „Le-Baron“ verð-
ur til sýnis í versluninni Leon-
ard, Kringlunni um helgina.
 - amb

Hendrikka sýnir á HönnunarMars

Höfðinglegt skart

Fágun fyrri alda Barón-hringurinn er 
sérlega rómantískur og glæsilegur.

Gjöfin þín í Lyfju
Allt þetta fyrir þig ef þú verslar vörur frá Estée Lauder 
fyrir 5.900 kr. eða meira 
í Lyfju Lágmúla, Lyfju Smáratorgi eða í Lyfju Selfossi dagana  19. – 23. mars.*

Gjöfin inniheldur:
· Advanced Night Repair  7ml – kraftaverkadropa
· Time Zone  15ml – dagkrem gegn línum og hrukkum
· Eyeshadow Duo – box með tveimur augnskuggum
· Pure Color Crystal Lipstick – litur, crystal coral
· DoubleWear  Mascara  -  litur, svartur
· Soft Clean Cleanser 30ml  – Hreinsir fyrir andlit
· Gentle Eye Makeup Remover 30ml – augnfarðahreinsi
· Fallega snyrtitösku

Verðgildi kr. 21.938.-

*meðan birgðir endast

Grænn safi. Þessi 
dýrðlegi drykkur 
frá Gló er búinn til 
úr engifer, selleríi, 
lime og eplum og 
lætur manni líða 
sjúklega vel.

1
2

3

algjört möst

Rauður 
varalitur. 

Það er tísku-
hátíð í bænum 

og ekkert snið-
ugra til að lífga 

upp á útlitið en fal-
legar rauðar varir.

Evil Mad-
ness. Lög 
af væntan-
legri plötu 
er að finna 
á YouTube 
og partílögin 
gerast ekki 
betri!

Kúrekastígvél. 
Ef þú ert búin 
að fá nóg af 
því að drepast 
í fótunum eftir 
háa hæla þá 
eru þessi allt-
af töff.

Campari Orange. Bitr-
ir drykkir eru fyrir bitr-
ar konur og þessi er 
sá albitrasti. Afar 
hressandi og smart.

44

Sólgler-
augu. 
Diane Per-
net og Anna 
Wintour skilja báðar að „front 
row“ glamúr er að vera með 
sólgleraugu, alltaf. 
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LJÓMAÐU Í VOR
Heitustu húð og snyrtivörurnar í apríl

NÝTT KREM FRÁ CLARINS – ÞITT FYRSTA KREM!
Clarins kynnir sína fyrstu línu sem er fyrir yngri kynslóðina. 
Þín fyrsta lína  Daily Engergizer Cream og Cream-gel er 
dásamlega mjúkt viðkomu og með yndislegan ilm. 
Fullkomið sem fyrsta kremið. Húðin ljómar og er full af 
orku, sem endist allan daginn. Með Gingo biloba, 
C-vítamín og Turmeric Dag eftir dag, verður húðin slétt 
og frísk. Húðin  ljómar sem aldrei fyrr. Viðmiðunarverð er 
4.400 kr. Einnig í línunni er hreinsigel og andlitsvatn.

NÝTT NÆTURKREM Í MULTI-ACTIVE LÍNUNNI.
Allt frá þrítugu byrja ótímabærar hrukkur að koma í ljós.  

Þrítugsaldurinn er annasamur tími, kvöldin eru löng, 
nóttin stutt og dagarnir með tilheyrandi stressi.  Nýja 

næturkremið í Multi-active línunni veitir húðinni allt sem 
hún þarfnast til að viðhalda æskuljómanum. Hrukkur 

og fínar línur minnka verulega og húðin geislar af 
ferskleika. Þú vaknar fersk og mjúk. Multi Active Night 

youth Recovery Cream og Comfort Cream – krem fyrir 
venjulega og þurra húð og annað kremgel fyrir 

venjulega og blandaða húð.

DIOR CAPTURE TOTALONE ESSENTIAL
Skin Boosting Super Serum. 15 ára rannsóknarvinna  - 

10 einkaleyfi – 21  formúla Dior uppgötvar; serum formúlu sem eykur 
gæði húðar strax; Samstundis, sléttari, þéttari fyllri og fíngerðari húð. 

One Essential losar um og hreinsar eiturefni djúpt í húðinni, frumur 
fyllast orku og viðgerðar hæfileikar þeirra eflast. Húðin endurheimtir 

fyrra líf, ljómi og mýkt húðar aukast, húðin verður sýnilega yngri.

NÝ LÍKAMSLÍNA FRÁ SHISEIDO

REPLENISHING BODY CREAM 
Einstaklega flott líkamskrem sem dekrar við húðina og virkar eins og nudd 
sem örvar blóðflæðið, losar um uppsafnaðan vökva, örvar framleiðslu á 

kollageni og hýalúrónsýru, rakabætir og sinnir 
húðina um leið og það virkar sem andoxun. 
Svo leikur ljúfur og slakandi ilmurinn við vitin 
sem er blanda Jasmin, Cherry blossoms og 
KUROHO; ilmur sem hefur verið dáður í Japan 
í yfir 1.000 ár.

REFINING BODY EXFOLIATOR
Áhrifaríkt kornahreinsir sem fjarlægir umfram 
húðfrumur án þess að húðin tapi nauðsynlegum 
raka kornin deyfast auðveldlega með mjúku 
kreminu sem hreinsar mjúklega, húðin verður 

rennislétt og ljómar um 
leið og það örvar 

blóðflæðið og 
fyrirbyggir upp-
söfnun á vökva í 
líkamanum.

   

CLARINS BRÚNKUKREM
Einstök áferð . Létt lofkend froða sem er mjúk og 
bráðnar inn í húðina.  Ilmefni unnin úr möndlum 
gefur ljúfan og góðan ilm. Áferðin er einnig gerð 
mýkri með  mirabelle oil sem dekrar við húðina og 
gefur fallegan brúnan lit um leið og það verndar þig 
frá sólinni.  

DIORSHOW EXTASE.
Nýji Diorshow maskarinn er þróun og hönnun makeup sérfræðinga sem vinna baksviðs hjá DIOR. EXTASE er 
hannaður fyrir allar konur sem vilja; extra þykk augnhár, mikinn maskara, þéttari og heilbrigðari augnhár. Mjög 
þykk, mikil og eftirtektarverð augnhár í einni stroku, formúla sem tvöfaldar umfang hvers hárs. Ný tegund 
bursta sem margfaldar þykkingu háranna. Gerir við löskuð og skemmd augnhár, endurbyggir hárin frá rót og 
gefur mikla næringu. Þetta er maskarinn sem við höfum beðið eftir.

NÝTT SJÁLFBRÚNKUGEL FRÁ NIVEA. 
glært gel sem auðvelt er að bera á án þess 
að fá rákir,  húðin fær jafnan og fallegan 
brúnan lit með gylltum blæ,  gefur  eistak-
lega góðan raka,  nýr og ferskur ilmur.

COLLAGEN
Ein öflugasta yngingar fæðubót sem völ er á er 

Purelogicol collagen sem nýtur mikilla vinsælda. 
Collagen er öflugasta byggingarprótein líkamans, 

75% af húðinni, vöðvum og stoðvefjum saman-
stendur af collageni.  Um og eftir 40 ára aldur hefur 

framleiðsla collagens  minnkað um  30% þá þá fer að 
bera á hrukkum, slakari húð, ásamt stirðleika í 

líkamanum. PureLogicol  endurbyggir húðina fljótt, 
húðin verður þéttari og mýkri, hrukkur og línur sléttast 

út, lagar húðþurrk og eykur mýkt og liðugleika 
líkamans.  Eftir 3 vikna inntöku fer árangur að sjást og 

finnast. Fæst í öllum apótekum og í Fríhöfninni.

NÝR MASKARI FRÁ MAX FACTOR, LASH EXTENSION EFFECT.
Augnháralenging.  Ný efnaformúla, sem inniheldur nylonfiber-agnir sem ná að festast við eigin 
augnhár og útkoman verður lengri augnhár. Maskarinn greiðir mjög vel úr augnhárunum. Lengsti 
bursti til þessa og gerir manni kleift að ná til allra minnstu augnháranna, IFX-bursti. Þessi maskari 
aðskilur og lengir augnhárin á undraverðugan hátt, sjón er sögu ríkari.

SKEMMTILEG GJAFAVARA. 
Einstaklega falleg þvottastykki úr 100% bómull.

Fást í verslun Snyrtiakademíunnar Hjallabrekku 1, 
Sími 553-7900.  Verð 998 krónur.
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Skemmtun í Vetrargarðinum
Regína Ósk syngur lög Carpenters
Friðrik Ómar syngur lög Elvis Presley
Hellisbúinn í þetta eina sinn utan Óperunnar
Afrekskona Létt Bylgjunnar kynnt og heiðruð
Hera Björk er gestgjafi kvöldsins og tekur lagið
Saxi læknir í Heilsubælinu
Stórglæsileg tískusýning á vegum Eskimo

Fordrykkur í boði K.Karlssonar

Glæsilegt happdrætti - aðalvinningar eru: 
Ævintýraferð fyrir 2 með Úrval-Útsýn, árskort í 
Hreyfingu og gjafabréf að upphæð 20.000 í 
Smáralind

Skemmtileg og lifandi stemmning á göngum og í 
verslunum Smáralindar 
Skemmtilegar uppákomur um allt hús

Glæsilegt konukvöld Létt Bylgjunnar 
í Smáralind 24. mars 2010

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

1
Eftir langa og stranga viku þá 
finnst mér gott að taka föstu-
dagana rólega. Rölta í stuttan 
skóladag með rjúkandi heitan 
latte.

2
Á hádegi kíki ég í „lunch“ með 
góðri vinkonu og rölti niður 
Laugaveginn til að ná mér í 
nauðsynjar fyrir helgina eins og 
til dæmis fallega flík eða skart. 

Næst á dagskrá er drykkur og 
„dinner“ í góðra vina hópi.

3Um eftirmiðdag-
inn tek ég mér svo 
góðan diskólúr. 

5Stefnan er tekin á 
tónleika sem enda 
svo oftast með 
góðum dansi á 
Kaffibarnum.


