föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 25. júní 2010

Skemmtir sér
á sviðinu
Hildur Kristín Stefánsdóttir syngur og spilar
á selló með hljómsveitinni Rökkurró
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ANOTHER SCORPION
DAZED AND CONFUSED FJALLAR UM LYKKJUR
DANSVERK FRUMSÝND Á JÓNSVÖKU
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núna
✽ það er allt að gerast

Íslenskur dans í Póllandi
Á þriðjudaginn kemur verður verk
dansarans Sigríðar Soffíu Níelsdóttur frumsýnt í Bytom í Póllandi.
Verkið heitir Colorblind en það er
hluti af danshöfundaskiptum milli
Silesian Dance Theater í Póllandi
og Íslenska dansflokksins. Sigríður Soffía samdi verk fyrir Silesian
Dance Theater en Jacek Luminski
samdi verk fyrir Íslenska dansflokkinn. Bæði verkin verða hins vegar
frumsýnd á einu stærsta dansfestivali í Póllandi í næstu
viku. Í verkinu dansa
6 dansarar Silesian
Dance Theater en
tónlist og búningar
voru í höndum Jóhanns Friðgeirs
Jóhannssonar
og Ingibjargar
Sigurjónsdóttur myndlistarmanns.

BJÖRN STEFÁNSSON TÓNLISTARMAÐUR
Ég verð með tónleika með Stóns í Hlégarði í kvöld. Þar munum við leika öll
helstu Rolling Stones-lögin. Síðan verður gufu-maraþon í Vesturbæjarlauginni á morgun og stefni ég á fjóra tíma án þess að koma út. Um kvöldið
verður haldið upp á það með gufusoðnum laxi í selskap vel valinna manna.

helgin
MÍN

Vefrit tímaritsins Dazed and Confused heimsækir Norræna húsið:

BLAÐAMENN HEILLAST
AF PRJÓNALIST

ýningin Lykkur − Prjónalist í Norræna
húsinu hefur vakið þónokkra athygli bæði
hér á landi og erlendis og komu meðal annars blaðamenn frá vefritunum Dazeddigital og
Coolhunting til landsins um síðustu helgi til
þess að fjalla um sýninguna.
Dazeddigital er vefrit hins vinsæla tímarits
Dazed and Confused en vefritið Coolhunting
einsetur sér að fylgjast með öllu því heitasta
sem gerist innan tísku- og hönnunarheimsins í dag. Ilmur Dögg Gísladóttir, verkefnastjóri
Norræna hússins, segir blaðamennina hafa
verið mjög hrifna af sýningunni. „Norræna
húsið fékk styrk til að bjóða blaðamönnum
Frumsýnir tvö verk
til landsins og við kusum að bjóða blaðamönnum frá Dazeddigital, Coolhunting og
Þeir sem ekki komast til Póllands til að njóta dansdýrðarHELST prjónatímaritinu Knitting Magazine. Vefsíðurnar eru mjög lifandi og leggja mikla
innar þurfa ekki að örvænta
áherslu á myndefni og þess vegna fannst
því nóg verður dansað í Reykjaokkur kjörið að bjóða blaðamönnum þeirra
vík um helgina líka. Ragnheiður
hingað til lands. Þau voru öll mjög hrifin af
Bjarnason dansari sýnir tvö frumsýningunni að mér skilst og fannst nálgunin
samin dansverk á listahátíðinni Jónsá henni fersk og skemmtileg.“
vöku sem nú stendur yfir. Fyrra verkAð sögn Ilmar hefur umfjöllun í tímaritið heitir Þráðarhaft og verður sýnt á
um sem þessum mikla þýðingu fyrir Normorgun, laugardag,
ræna húsið þar sem ferðamenn leiti í auknum
klukkan 18. Það
mæli til Netsins í leit að upplýsingum. „Umseinna, Kyrrja, verðfjöllun sem þessi er afskaplega góð auglýsing
ur sýnt á sunnufyrir okkur og við vonumst með þessu að fleiri
daginn klukkan 14.
ferðamenn heimsæki Norræna húsið meðan á
Báðar sýningdvöl þeirra stendur,“ segir Ilmur.
arnar verða í
Umfjöllun Coolhunting er þegar komin á
Nýlistasafnnetið og má sjá hana á forsíðu vefritsins www.
inu og það
coolhunting.com.
- sm
er frítt inn.

S

Metaðsókn Ilmur Dögg
Gísladóttir, verkefnastjóri
Norræna hússins, segir
gott að fá umfjöllun á
vefritum sem Dazeddigital og Coolhunting.

þetta

Auglýsingasími

augnablikið

Hannar barnaflíkur Linda Ósk Guðmundsdóttir hannar skemmtilegar barnapeysur
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
undir heitinu Another Scorpion.

Linda Ósk Guðmundsdóttir hannar peysur á börn:

Ekki bleik og krúttleg
g er frekar nýbyrjuð að hanna
barnaföt. Upphaflega ætlaði
ég bara að sauma nokkrar flíkur á dóttur mína en ákvað svo
að byrja að selja þetta af því mér
fannst vanta öðruvísi barnaföt,“
segir Linda Ósk Guðmundsdóttir
sem hannar undir heitinu Another Scorpion. Hún hannar peys-

É

Allt sem þú þarft…

ur fyrir börn frá sex mánaða til
tveggja ára en segist einnig taka
við pöntunum fyrir eldri börn.
Í sumar ætlar Linda Ósk að
hanna kjóla og annan sumarlegri
fatnað á börn. Flíkurnar fást í Collective of Young Designers sem er
í kjallaranum á kaffihúsi Hemma
og Valda við Laugaveg.
- sm

Á GLASTONBURY Gestur á Glastonbury-tónlistarhátíðinni teygir sig á móti sólinni og nýtur lífsins.
Þessi stærsta tónlistarhátíð Evrópu
fagnar fjörutíu ára afmæli í ár.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Stefán Karlsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir
sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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SKEMMTILEGAST Á SVIÐ
Hildur Kristín Stefánsdóttir er söngkona hljómsveitarinnar
Rökkurró, en hljómsveitin lék í gær á tónleikum í
tengslum við listahátíðina Jónsvöku sem fram
fer um helgina.
Viðtal: Sara McMahon
Ljósmyndir: Stefán Karlsson
ildur Kristín segir
tónlistina vera sitt
helsta áhugamál og
hefur hún stundað
sellóleik frá sex ára
aldri auk þess sem hún stundaði
nám í klassískum söng í eitt ár.
Hún bæði syngur og spilar á selló
með Rökkurró og hefur einnig
leikið á selló með tónlistarmanninum Ólafi Arnalds. „Ég byrjaði að
læra á selló sex ára gömul og hélt
áfram þar til ég varð fjórtán ára.
Þá hætti ég og fór að eyða meiri
tíma í íþróttir. Ég byrjaði svo aftur
að spila nokkrum árum seinna,“
segir Hildur Kristín, sem nú stundar nám í japönsku við HÍ.

H

Meðlimir hljómsveitarinnar
kynntust þegar þeir stunduðu
nám við MR og mynduðu Rökkurró árið 2006. „Strákarnir sáu mig
spila á selló og spurðu hvort ég
vildi spila með þeim, því þá langaði að hafa sellóleikara í hljómsveitinni sinni. Þannig varð eiginlega Rökkurró til. Fyrst vissum
við ekkert hvað við vorum að gera
en ákváðum samt að skrá okkur
í Músíktilraunir árið 2006. Okkur
gekk ekkert sérstaklega vel þar en
ákváðum samt að hætta ekki að
spila heldur æfa áfram,“ útskýrir Hildur Kristín, en auk hennar eru meðlimir Rökkurróar Árni
Þór Árnason gítarleikari, Axel Ingi
Jónsson sem einnig leikur á gítar,
Björn Pálmi Pálmason á trommur
og Ingibjörg Elsa Turchi á bassa.
Að sögn Hildar Kristínar leikur hljómsveitin blöndu af rokki,
klassískri tónlist og indítónlist
og kemur það til vegna mismunandi tónlistarsmekks meðlima.
„Við erum með mjög ólíkan tónlistarsmekk. Björn Pálmi hlustar
eiginlega bara á klassíska tónlist
og Ingibjörg hefur mjög gaman af
þjóðlagatónlist, á meðan við hin
hlustum mest á rokk. Það er svolítið gaman að sjá hvernig þetta
blandast allt saman í einn hrærigraut í okkar tónlist,“ segir hún.

FEIMIN Í FYRSTU

✽

bak við tjöldin

Fyrsta plata Rökkurróar, Það kóln-

Hildur Kristín Stefánsdóttir er söngkona hljómsveitarinnar Rökkurró.

ar í kvöld, kom út árið 2007 og var
gefin út af 12 Tónum. „Við byrjuðum á því að gefa sjálf út EP plötu
árið 2006 og ákváðum að prófa að
fara með nokkur eintök niður í 12
Tóna og sjá hvort hún mundi seljast. Platan seldist eiginlega upp
strax og við þurftum því að föndra
fleiri og fleiri eintök af henni þar
til við höfðum ekki undan að
framleiða og hættum en fengum
í kjölfarið samning hjá 12 Tónum.
Fyrsti diskurinn kom svo út árið

2007 en við vorum eitthvað feimin þá og höfðum ekki beint vit á
að koma okkur á framfæri. Þrátt
fyrir það fékk platan góða dóma
frá gagnrýnendum.“
Hljómplatan var einnig gefin
út víðar í Evrópu og í kjölfarið
fór hljómsveitin í tónleikaferðalag meðal annars um Þýskaland,
Holland og Frakkland. „Þessi tónlist virðist fara vel í útlendinga því
það var oftast uppselt á tónleikana okkar. Þjóðverjum virðist sér-

staklega finnast allt íslenskt vera
spennandi,“ segir hún og hlær.

GÓÐIR VINIR
Aðspurð segir Hildur Kristín tónleikaferðalög vera undarlegt fyrirbæri sem geti oft tekið á taugar manna. „Okkur er öllum troðið
inn í lítinn bíl og við erum saman
allan daginn, alltaf, og þetta getur
því verið hálf súrt. Á síðasta tónleikaferðalaginu spiluðum við
á fimmtán tónleikum á sautján

Uppáhaldsstaðurinn?
Sjanghæ, var
þar um daginn
og kolféll fyrir
borginni.

Stjörnumerki?
Ég er steingeit.

Besti tími
dags?
Kvöldin, allt er
betra á kvöldin.
Uppáhaldsmaturinn?
Humar og hnetusteik.

dögum. En við erum heppin því
við erum öll bestu vinir og í raun
er það alveg magnað hvað við rífumst lítið því maður hefur heyrt
af hljómsveitum þar sem meðlimirnir rífast eins og hundar og kettir á tónleikaferðalögum.“
Hún segir margt skemmtilegt
hafa gerst á ferðalagi þeirra um
Evrópu og rifjar meðal annars upp
tónleika á frönskum skemmtistað þar sem piltarnir í hljómsveitinni fengu óvænta athygli

Uppáhaldstónlistarmaður?
Þessa dagana er það Bill
Callahan. Mig langar að giftast
honum út af þessari rödd!

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ÐINU
frá karlkynsáhorfendum. „Strákarnir í bandinu fengu alveg rosalega athygli frá frönsku karlmönnunum sem virtust ekki einu sinni
sjá okkur stelpurnar. Við skildum ekki alveg af hverju, hugsuðum hvort það hafði eitthvað með
skemmtistaðinn að gera en urðum
auðvitað frekar sárar. Við spiluðum einnig í Hollandi fyrir rúmu
ári og eftir tónleikana spilaði bareigandinn lag sem hann tileinkaði okkur með textanum „Give us
our money back“. Þar sem tónleikarnir höfðu ekki verið eins
vel sóttir og við vonuðumst til, þá
hélt ég í fyrstu að hann væri að
gefa í skyn að við ættum að greiða
honum til baka peninginn sem við
fengum greiddan fyrir að spila og
var orðin svolítið stressuð, en svo
komumst við að því seinna um
kvöldið að þetta var bara mjög
djúpur brandari hjá honum um
Icesave-málið.“

ÍSLENSKAN VINSÆL
Allir textar hljómsveitarinnar eru
á íslensku og segir Hildur Kristín það athyglisvert hvað það hafi
hjálpað hljómsveitinni mikið við
að koma sér á framfæri. „Starfsmenn 12 Tóna segja að það hafi
verið mjög auðvelt að selja fyrri
diskinn okkar því þangað koma
svo margir erlendir ferðamenn
í leit að íslenskri tónlist með íslenskum texta. Það eru ekkert sérstaklega mörg bönd sem syngja
á íslensku í dag þannig að þetta
gefur okkur ákveðið forskot. Ég
hef sjálf aldrei orðið vör við að
það sé erfiðara að selja tónlist
sína þó maður syngi á íslensku
eins og margir vilja meina.“

GAMAN Á SVIÐI
Rökkurró lék í gærkvöldi á Jónsvöku og segir Hildur Kristín að
henni þyki alltaf jafn gaman að
spila á tónlistarhátíðum. „Við
höfum tvisvar spilað á Airwaves og einnig á Innipúkanum og
á Réttum. Mér finnst myndast
alveg sérstök stemning á svona
tónlistarhátíðum og það er voðalega gaman að fá að taka þátt í því
þó það sé auðvitað líka gaman að
spila á minni tónleikum.“
Ný hljómplata er væntanleg
frá Rökkurró innan skamms og
hefur hún hlotið heitið Í annan
heim. Hildur Kristín segist afskaplega ánægð með plötuna og óttast ekki slæma gagnrýni tónlistarspekúlanta landsins. „Við erum öll
svo rosalega stolt af þessari plötu
og ánægð með útkomuna að ég
held það muni ekki skipta okkur
neinu máli hvort við fáum góða
eða slæma dóma. Þessi plata er
svolítið þyngri og tormeltari en sú
fyrsta og við lögðum miklu meiri
vinnu í alla hljóðvinnslu núna
þannig að það er mikill munur á
nýju plötunni og þeirri fyrri.“
Í framtíðinni segir Hildur Kristín það vera draum sinn að geta
lifað á tónlistinni enda viti hún
fátt skemmtilegra en að standa
á sviði og syngja. „Er það ekki
draumur allra tónlistarmanna
að geta lifað á listinni? Ég veit í
það minnsta ekkert skemmtilegra
en þetta og það væri gaman að
vinna bara við tónlistina. En svo
veit maður ekki, kannski er þetta
eitthvað sem er erfitt að vinna við
til lengdar.“

Svarta kremið
The Black Cream frá The Make up
Store er, eins og nafnið gefur til
kynna, svart á litinn. Það stafar af
blöndu af steinefnum sem kremið inniheldur og er ætlað að styrkja
og örva endurnýjun húðfrumna
og vernda húðina. Það er blandað
með DermoLift Complex, blöndu af
agae-prótínum sem styrkja húðina
og gefa húðinni langvarandi þéttleika.

föstudagur 5

Dýrslegir ilmir frá Puma
Flestir tengja Puma við íþróttavörur, en framleiðandinn gerir hins vegar líka heilmikið af fínum og ferskum
snyrtivörum.
Það nýjasta eru ilmvötn fyrir karla og konur sem
bera nafnið Animagical. Ilmurinn er innblásinn
frá Afríku og bera glösin þess vott, eru með
dýramunstri í glaðlegum litum.
Dömuilmurinn er ferskur, nýtískulegur með
keimi af blómum, ávöxtum og viði. Herrailmurinn er hins vegar seiðandi, kraftmikill og
glettinn, alveg eins og allir fyrirmyndarkarlar.
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tíðin

NAUÐSYNLEG VÖRN Þó að flestum þyki gott að láta sólina skína á sig er nauðsynlegt
að vernda húðina fyrir ágangi hennar. Þessi sólarvörn frá Hawaiian Tropic er sérstaklega gerð
fyrir viðkvæma húð og andlit. Hún gefur öflugan raka og er olíu- og lyktarlaus.

✽ notað í bland við nýtt

✽ algjört möst

1

Góð byrjun á föstudegi væri
að splæsa á sig nýrri flík, af þú
átt það skilið. Þetta blómlega
pils fæst í Zöru.

2

BUMBULUXI, skúlptúr sem ég bjó til og er eina
gæludýrið sem ég á eins og stendur.

TOPP

ÞESSA FALLEGU SLÁ saumaði
amma á mömmu á sjöunda áratugnum og ég nota hana núna.

10

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjöldi hljómsveita treður upp á
Jónsvöku á Nasa á föstudagskvöldið, þar á meðal Agent
Fresco, Ensími og Seabear.

IITTALA BOLLASTELLIÐ sem ég er að safna og
amma gefur mér í.
ÞETTA FÍNA HÁLSMEN bjó
stjúpdóttir mín, Eik, til og gaf
mér í afmælisgjöf.

3

RAGNHEIÐUR KÁRADÓTTIR
myndlistarmaður

Það er tilvalið að fara í bröns á
Gráa kettinum, þreyttur og súr
á laugardagsmorgni, og halda
hress út í daginn, fullur af
pönnsum, beikoni og kaffi.

DOGWALKER, undarlegar smásögur eftir Arthur Bradford. Bók sem hægt er að lesa
aftur og aftur.
MERLE HAGGARD platan sem var
í gangi kvöldið sem ég hitti Baldur
er í miklu uppáhaldi.

4

Ljúka svo helginni með því að
kíkja á sýningu um The Weird
Girls Project í Nýlistasafninu,
kostulega stelpulistahópnum
sem leiddur er af listakonunni
Kitty von Sometime.

NAGGRÍSATASKA
sem Lína, vinkona
mín, saumaði handa
mér.

HÁRSPÖNG frá Eight Of Hearts
sem ég gat ekki staðist að kaupa
mér.

ÞETTA ER MYND sem kærastinn minn, Baldur Björnsson, bjó
til handa mér.

SVANURINN EYRÚN, verk eftir
Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur, sem ég
fékk í afmælisgjöf frá kærastanum
mínum.

HERMINATOR

Langar þig á Herminator góðgerðarmótið í golfi næsta laugardag?

Freistaðu gæfunnar í símanúmerinu 907-3030 og leggðu góðu málefni lið.
Hvert símtal kostar 3000 kr. Söfnunarféð rennur óskert til Barnaspítala hringsins,
Mæðrastyrksnefndar, SOS Barnaþorpa, Blátt áfram, Umhyggju og Barnaheilla
í Vestmannaeyjum.
Heppnir aðilar eiga kost á að taka þátt í golfmótinu, fá áritaða treyju
frá Hermanni Hreiðars og Eiði Smára, birgðir af Soccerade eða áskrift
að Stöð 2 sport.

Hringdu í 907-3030 og vertu þátttakandi í Herminator.
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Citron-línan frá
Crabtree&Evelyn
20% afsláttur
út júní



  

20%
afsláttur

Pisa tungusófi
Ljóst og brúnt áklæði
Verð áður 198.000
Verð nú 158.000

FABRIKAN

blómapottar
30% afslætti

Verð nú
158.000
kr.

Öll SIA-kerti
með 30% afslætti
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Holtagörðum og Kringlunni –

www.tekk.is
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FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Bergþóra Magnúsdóttir,
nemi í grafískri hönnun

1
Ég og dóttir mín byrjum þennan fullkomna morgun með
Maríu Björk og Siggu Beinteins í Söngvaborg, nokkrum hressum sporum, örlítilli
brúnku og söng.

2
3
Dóttir mín fer í leikskólann, ég
fer í Kringluna og stunda þar
andlega íhugun og skoða nærföt og baugahyljara.

Við stelpurnar (flestar fv. fegurðardrottningar, hinar bæta
það upp með kynþokka í dag)
hittumst í hádeginu og tökum
hressandi áfengt heimaspa.

4
5
Úr heimaspa-inu höldum við
vinkonurnar á vit ævintýranna,
blikkum sjálfan Hlölla og fáum
okkur einn línubát.

Kvöldið enda ég með nokkur
járn í eldinum, á veraldarvefnum, vinkonum mínum á Barnalandi og Facebook og dáist að
dóttur minni sofandi.

Tíska, fegurð, hönnun,
líﬁð, fólkið, menning
og allt um helgina framundan
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is
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