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Orlando - Flórída!
Frábær verð á skemmtisiglingum.
Bílaleigur og akstur á góðu verði.

Kíkið við á, www.Floridafri.com

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Kline til liðs við Evu
Fréttablaðið greindi 
frá því fyrir nokkru að 
ung íslensk stelpa, 
Eva Maria Daniels, 
væri smám saman 
að hasla sér völl innan 
sjálfstæða kvik-
myndageirans í 
Hollywood. Hún var í framleiðenda-
teymi The Romantics sem skart-
aði Katie Holmes í aðalhlutverki 
og nú er ný kvikmynd væntan-
leg frá henni. Bandaríski óskars-
verðlaunahafinn Kevin Kline 
er orðaður við hana ásamt 
Ty Burrel úr gamanþáttun-
um Modern Family en aðal-
hlutverkið verður í höndunum á 
Jason Schwartzman sem sló eft-
irminnilega í gegn í kvikmyndinni 
Rushmore árið 1998.

Ellen með búningana
Fatahönnuðurinn Ellen Loftsdótt-
ir hefur verið fengin til að 
klæða upp stjörnurn-
ar í söngleiknum Buddy 
Holly sem frumsýnd-
ur verður í byrjun októb-
er. Ellen hefur verið að 
gera góða hluti í fata-
hönnun og stíliser-
ingu að undanförnu 
og því prýðis við-
bót við sýninguna 
sem margir bíða 
spenntir eftir að 
sjá. Ingó veður-
guð leikur að-
alhlutverk-
ið, sjálfan 
Buddy, en 
æfingar hefjast 
30. ágúst. 

ODDGEIR EINARSSON LÖGFRÆÐINGUR
Ég mun rífa mig úr vinnugallanum á föstudaginn og klæðast stuttbuxum og stutterma-
bol alla helgina. Haugur af vinum og ættingjum, sem búsettir eru erlendis, eru að koma 
í sumarfrí til Íslands og vonandi tekst manni að hitta eitthvað af þeim. Aðalverkefnið 
er þó að skeggræða málefni líðandi stundar við tveggja mánaða son minn. 

SARA CARBONERO íþróttafrétta-
ritari mætir í lokafögnuð HM, í partí-
legu vinnudressi. Sara er kærasta 
fyrirliða Spánar, Iker Casillas.

helgin
MÍN

S ysturnar Edda Guðmundsdótt-
ir fatahönnuður og Sólveig 

Ragna Guðmundsdóttir arkitekt 
mynda saman hönnunartvíeyk-
ið Shadow Creatures. Systurnar 
leggja mikla áherslu á að hanna 
þægilegar en jafnframt breytileg-
ar flíkur. 

Línan samanstendur meðal 
annars af pilsum, samfestingum 
og peysum og eru flíkurnar allar 
unnar úr hágæða efnum. „Við 
notum mjög gæðaleg efni eins og 

kínverskt silki, bómull og önnur 
efni sem þægilegt er að klæð-
ast. Flíkurnar eru einnig svolít-
ið breytilegar, það er til dæmis 
hægt að binda hálsmálin á mis-
munandi vegu þannig að flík-
in klæði alla sem best,“ útskýr-
ir Edda. Hún segir samvinnuna 
á milli þeirra systra hafa geng-
ið vonum framar, enda séu þær 
mjög samstilltar hvað fatasmekk-
inn varðar. „Við höfum oft lent í 
því að kaupa sömu flíkina hvor í 

sínu landinu og erum nánast með 
einn, stóran, sameiginlegan fata-
skáp heima hjá okkur. Þannig að 
það voru engin vandræði eða rifr-
ildi meðan á vinnunni stóð.“

Systurnar hyggjast hanna karla-

línu undir sama nafni innan 
skamms og eru einnig með tilbúna 
nærfatalínu sem bíður þess eins að 
komast í framleiðslu. Hægt er að 
skoða hönnun þeirra systra á Face-
book síðu Shadow Creatures.   -sm 

Systurnar Edda og Sólveig Ragna hanna saman: 

FLÍKUR 
FYRIR ALLA

Með eins fatasmekk Systurnar Edda og Sólveig Ragna Guðmundsdætur mynda 
saman hönnunartvíeykið Shadow Creatures.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL RÚNARSSON

Skuggaleg Fyrirsæta tekur sig vel út í kjól frá Shadow Creatures. MYND/SÓLVEIG OG EDDA

Þetta er hugmynd, spurning 
hvort maður fari ekki bara 

niður á Hagstofu og láti græja 
þetta, breyti bara nafninu. Það 
eru miklar tilfinningar sem bær-
ast innra með mér núna,“ segir 
Guðjón Davíð Karlsson leikari. 
Hin umdeilda mannanafnanefnd 
ákvað á síðasta fundi að heimilt 
væri að skíra íslenska karlmenn 
nafninu Gói en Guðjón hefur oft-
ast gengið undir þessu gælunafni 
og notast meðal annars við það í 
vinnupóstinum sínum hjá Borgar-
leikhúsinu.  

Gói var að vonum ánægður með 
niðurstöðu mannanafnanefndar 
og bjóst við að senda þeim risa-
stóran blómvönd í þakklætisskyni. 
„Mér finnst enda eins og samfé-
lagið sé búið að samþykkja mig, ég 
sé opinberlega orðin manneskja 
og mannanafnanefnd hefur fyllt 
upp í þetta tómarúm sem ég hef 
þurft að burðast með,“ segir Gói.

En það er ekki hægt að sleppa 
leikaranum út í veðurblíðuna án 

þess að spyrja hann hvaðan nafn-
ið sé komið. „Þetta kemur frá syst-
ur minni, henni fannst Guðjón 
ekki passa við mig þegar ég var 
ómálga barn. Og þetta hefur hald-
ist við mig síðan.“   - jma 

Guðjón Davíð Karlsson leikari er himinlifandi:

Gói samþykktur

Leikarinn Guðjón Davíð Karlsson, 
eða Gói, íhugar að senda manna-
nafnanefnd blómvönd.

þetta
HELST
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n Uppáhaldsleikarinn?
Það eru meðal annars Philip Seym-
our Hoffman, Mads Mikkelsen og 
Kyle MacLachlan.

Uppáhaldsbókin?
Gauragangur og Um skáld-

skaparlistina.

Besti tími dags?
Nóttin.

Stjörnumerki?
Vatnsberi.

Uppáhalds borgin?
París, New York, 

London eða Bar-
celona, það fer eftir 

ferðafélögum.

Alexander Briem 
fer með hlutverk Orms í 
nýrri kvikmynd byggðri á 
skáldsögu Ólafs Hauks 
Símonarsonar, Gaura-
gangi. Alexander útskrif-
aðist af leiklistarbraut 
Kvikmyndaskóla Íslands 
í vor og þetta er fyrsta 
kvikmyndin í fullri lengd 
sem hann leikur í. 

Viðtal: Sara McMahon 

Ljósmyndir: Anton Brink

A
lexander Briem leik-
ur sjálfan Orm Óð-
insson í væntan-
legri kvikmynd sem 
byggð er á skáldsögu 

Ólafs Hauks Símonarsonar, Gaura-
gangi. Þátt fyrir ungan aldur er Al-
exander Briem enginn nýgræðing-
ur á sviði leiklistarinnar því sem 
barn lék hann tvisvar á sviði Þjóð-
leikhússins auk þess sem hann 
fór með hlutverk í stuttmyndinni 
Góðir gestir. 

Gauragangur fjallar í stuttu máli 
um ævintýri Orms Óðinssonar, 
sextán ára gamals pilts, sem glím-
ir við ástina og hin erfiðu ungl-
ingsár. Um sjö hundruð ungmenni 
mættu í áheyrnarprufur sem 
haldnar voru um allt land síðast-
liðið sumar og hrepptu þau Alex-

ander og Hildur Berglind Arndal 
hlutverk Orms og Lindu. Alexand-
er fékk góðu fréttirnar sama dag 
og hann komst að því að honum 
hafði verið synjað um inngöngu 
í leiklistardeild Listaháskóla Ís-
lands, en hann hafði þá komist 
alla leið í tuttugu manna lokahóp. 
„Þetta var magnaður dagur, fyrst 
rigning og svo sól. Svolítið eins og 
íslensk veðrátta,“ segir Alexand-
er og hlær.

ER SVOLÍTILL ORMUR
Þegar Alexander er inntur eftir því 
hvort hann samsami sig persón-
unni Ormi segist hann hafa und-
irbúið sig vel undir þá spurningu. 
„Þetta er sú spurning sem ég hef 
hvað oftast fengið. Það ótrúlega er 
að ég las bókina í 8. bekk og man 
eftir því að ég lá uppi í rúmi með 
bókina og sá fyrir mér kvikmynda-
plakat þar sem ég var í hlutverki 
Orms Óðinssonar og lá út af í 
rúminu, með sígarettu í munnin-
um og með fæturna upp á vegg. 
Þetta var „móment“ sem ég man 
mjög vel og mun alveg ábyggilega 
aldrei gleyma héðan í frá,“ segir 
Alexander. Hann er þó ekki viss 
um að þeim Ormi myndi verða vel 

til vina skyldu þeir hittast einn 
daginn. „Það er að sjálfsögðu smá 
Ormur í mér, en ég held að hann 
myndi ekki líta mikið upp til mín 
ef hann hitti mig. Hann er á sex-
tánda ári þegar þessi saga er sögð, 
ég er á því tuttugasta og fyrsta, en 
hann er ábyggilega þrisvar sinn-

VEIT EKKI HVORT VIÐ ORMUR

um gáfaðri og betur máli farinn en 
ég. Það er í raun magnað að Ólafi 
Hauki hafi tekist að koma þessari 
manneskju niður á blað og á þann 
hátt að lesandanum finnst hann 
trúverðugur. Hann er sextán ára 
en samt ótrúlega hnyttinn, gáfað-
ur og góður með sig. Þrátt fyrir það 

samsamar fólk sig honum. Það er 
magnað afrek.“

KRÖFUHART SAMSTARFS-
FÓLK
Tökur á myndinni ganga að sögn 
Alexanders vel og eru samstarfs-
félagarnir kröfuhart en yndis-

legt fólk. Hann segir tökudagana 
langa en honum þyki þægilegt að 
vera stöðugt að vinna. „Mér finnst 
mjög þægilegt að vera stanslaust 
í tökum. Maður vinnur allan dag-
inn, fer heim að undirbúa sig 
fyrir næsta dag og svo í háttinn 
og mætir ferskur til leiks daginn 

Svolítill Ormur Alexander Briem fer með hlutverk Orms Óðinssonar í nýrri kvikmynd sem byggð er á skáldsögunni Gauragangi eftir 
Ólaf Hauk Símonarson. 

Þetta var magnaður dagur, 
fyrst rigning og svo sól. Svolítið 
eins og íslensk veðrátta.
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Nýjar vörur á betra verði
Fullt af golfdóti, frábært verð 

Pro Quip regn- og vindfatnaður,
notaður af Ryder liði Evrópu
Jakkar frá aðeins 18.900
Buxur frá aðeins 14.900
Vindjakkar og vesti frá 10.800

Barna- og unglingagolfsett
í standpoka frá 23.500

Stakar kylfur frá 3.900
   Driver 5.900
       hanskar, pokar

og kerrur.

Rafmagnsgolfkerra
Powerhouse Freedom frá Bretlandi,

28 AH geymir 69.900
Með uppblásnum dekkjum 79.900

Rescue kylfur og driverar
verð frá aðeins 7.900
Driverar dömu frá 8.900
John Letters Driver 27.900
Hippo XXL Driver 22.900

10.900
12.900
10.500

Golfboltar á góðu verði
Teitleist, Nike, Pinacle, 

Wilson o.fl. 

Verð 15 stk. frá 2.490

Golfsett, stakar kylfur, pokar og fleira 

frá þessum þekkta framleiðanda.

Standpokar 12.900
Kerrupokar 24.900

6.990
18.500
19.900
42.900

Golfsett í poka 10% afsl.
Heilt sett karla og kvenna frá 44.550
Hálft sett í poka frá 24.750

Almennur
opnunartími
virka daga

11 til 18

G O L F V Ö R U R

R YRÐUM VINIR
eftir. Síðan eru tökudagarnir jafn 
ólíkir og þeir eru margir og væg-
ast sagt lærdómsríkir,“ segir Al-
exander og bætir við að tíminn 
á tökustað hafi verið ómetanleg 
reynsla sem jafnist líklega á við 
heilt ár í leiklistarnámi. 

ERFITT AÐ HORFA Á SIG 
LEIKA
Alexander hlakkar mikið til að 
sjá lokaútkomuna á frumsýn-
ingardaginn þótt honum þyki 
oft erfitt að horfa á sjálfan sig 
á hvíta tjaldinu. „Mér finnst ég 
læra mikið af því að horfa á sjálf-
an mig og þó það geti verið erf-
itt, þá trúi ég því að maður græði 
mikið á því. Þannig að það er best 
að venja sig bara á það strax. Ég 
hef stundum fengið aulahroll 
yfir áhorfinu en vil trúa því að 
það hjálpi mér að skilja,“ segir 
hann og hlær. 

Sagan gerist að mestu að vetri 
til og þurfa leikararnir því að 
vera kappklæddir í sumarblíð-
unni. „Það getur orðið ansi heitt 
í tökum en maður finnur sjaldn-
ast fyrir því enda með hugann 
við allt annað. Við verjum fjórum 
vikum í tökur núna og svo aftur 
einni viku í október eða nóvem-
ber í vetrarútitökur.“

Leikstjóri myndarinnar er 
Gunnar Björn Guðmundsson, en 
hann leikstýrði einnig Áramóta-
skaupinu árið 2009 og gaman-
myndinni Astrópíu, og ber Alex-
ander honum vel söguna. „Gunni 
er frábær þegar kemur að leik-
aravali og þótt ýmislegt hafi 
komið upp á og miklar breyt-
ingar átt sér stað alveg fram að 
fyrsta tökudegi eru allir leikar-
arnir fullkomnir í sín hlutverk. 
Hann er líka orðinn svo sleip-
ur leikstjóri og er svo fljótur að 
læra á mann að mér finnst eins 
og við höfum verið félagar allt 
frá grunnskólaaldri.“ 

GERIST RÍKISSTARFSMAÐ-
UR
Í vetur hyggst Alexander meðal 
annars leggja land undir fót 
og ferðast ásamt vini sínum til 
Suður-Ameríku. Áfangastaður-
inn er þó ekki endanlega ákveð-
inn en hann kveðst spenntast-
ur fyrir Mið- og Suður-Ameríku. 
„Okkur langaði til að upplifa 
jól og áramót á nýjum stað, en 
það mun ekki ganga upp því ég 
þarf að koma fyrr heim svo ég 
missi ekki af frumsýningunni 
sem verður annan í jólum.“ Al-
exander mun einnig hefja störf 
hjá Sjónvarpinu í haust og verð-

ur því ríkisstarfsmaður um hríð. 
„Ég verð að leika á bak við tjöld-
in í Stundinni okkar. Ég leik tvær 
sokkabrúður sem verður ábyggi-
lega mjög gaman. Það var verið að 
hanna þær síðast þegar ég kíkti 
uppeftir en ég fékk tvær æfinga-
brúður með mér heim,“ segir Al-
exander sem er öllum hnútum 
kunnugur í Sjónvarpshúsinu því 
móðir hans starfar sem útvarps-
maður hjá Rás 1. „Ég er algjört út-

varpsbarn og Útvarpshúsið er mitt 
annað heimili og hefur alltaf verið 
það.“

SYNGUR Í SÍMANN
Alexander hefur verið að gera 
góða hluti sem söngvari hljóm-
sveitarinnar Soundspell, en sveit-
in gaf út plötuna An Ode to the 
Umbrella fyrir þremur árum. 
Hann segist hafa skoðað ýmis 
tónlistartengd verkefni und-

anfarna mánuði og telur nokk-
uð víst að einhver tónlist komi 
frá honum á næstunni. „Sound-
spell voru síðast í stúdíói í jan-
úar þar sem við tókum upp nokk-
ur lög sem við vorum allir ánægð-
ir með en við höfum ekkert gert 
við. Það er þó ekki vegna leti,“ 
segir Alexander. „Ég hef verið 
að skoða ýmis tónlistarverkefni 
síðustu mánuði og ég er nokk-
uð viss um að það komi eitthvað 

frá mér í vetur þó það verði ekki 
endilega með Soundspell.“ Ertu 
þá að grúska einn? „Nei, mér 
finnst skemmtilegra að grúska 
með öðrum. Það getur verið svo-
lítið erfitt að semja einn þegar 
maður er söngvari sem kann ekki 
á hljóðfæri. Ég hef reyndar tekið 
upp heilu sinfóníurnar á símann 
minn en það er sjaldnast hægt að 
gera mikið við það,“ segir hann 
að lokum og hlær.  
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Sumartónleikar sem haldnir voru í 
Hljómskálagarðinum í fyrra heppn-
uðust afar vel og nú stendur til að 
endurtaka leikinn. Í kvöld, 16. júlí, 
mun hljómsveitin Hjálmar koma 
fram ásamt veglegri blásarasveit 
en Hörður Torfason mun stíga á 

svið áður og flytja nokkur lög. Eins 
og í fyrra er það Félag tónskálda 
og textahöfunda, FIT, í samvinnu 
við Reykjavíkurborg sem býður til 
tónleikanna. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 21 og miðað við spár ætti 
að viðra vel fyrir tónleikagesti. 

Sumartónleikar í Hljómskálagarðinum á ný:

Hjálmar með 
blásarasveit

Nokkur þúsund manns mættu á tónleikana sem haldnir voru í Hljómskála-
garðinum í fyrra. 

HELGA BJÖRG JÓNASARDÓTTIR
vöruhönnuður

BLANDARANN NOTA ÉG Á 
MORGNANA  og bý til grænleitan 
„smoothie“ úr spínati og ávöxtum.

KOLLUR SEM ÉG HANNAÐI  úr reipi sem 
hnýtt er utan um bolta. Hann komst í úr-
slit í alþjóðlegri nemasamkeppni þegar ég 
var á öðru ári í vöruhönnun.

BORÐ GERT EFTIR LÖGUN SURTSEYJAR   eins og hún var árið sem ég 
fæddist, 1968 en lögun Surtseyjar er alltaf að breytast. Borðið hannaði 
ég og lét smíða í fyrra en það er úr eik og plexígleri.

SAMANSAFN AF MYNDUM OG MINNINGAR-
BROTUM  sem pabbi og mamma settu saman í bók 
og gáfu mér þegar ég varð 25 ára. SJÁLFSMYND SEM YNGRI DÓTTIR MÍN GERÐI  þegar hún var 10 ára.

ELDRI DÓTTIR MÍN ER MIKILL TEIKNARI  Þetta er 
ein af hennar fjölmörgu myndum.

UPPHLUTUR 
FRÁ ÖMMU 
EYJU.  Amma 
Eyja er rúmlega 
níræð í dag 
en gaf mér 
upphlutinn 
fyrir um 
20 árum 
og mér þykir 
mjög vænt 
um hann.

MINN ÁSMUNDUR  er hönnun mín, 
Eddu Gylfadóttur og Guðrúnar Hjör-
leifsdóttur en við stöndum að hönnun-
arstofunni Björg í bú. Minn Ásmund-
ur vann hönnunarsamkeppni sem hald-
in var í anda myndhöggvarans Ásmundar 
Sveinssonar. Mikið uppáhaldsleikfang á 
heimilinu. 

FARTÖLVAN  sem ég get ekki verið 
án og vinn við.

DREKI SEM ER ÓTRÚLEGA SKEMMTI-
LEGUR KARAKTER  Sonur minn bjó hann 
til.

ANIMAGICAL  kallast nýi Puma-ilmurinn sem er seiðmögnuð blanda af 
greipaldini, afrískum eplum og kardimommu. Ilmurinn er bæði til fyrir konur 
og karla en spretthlauparinn Usain Bolt er andlit ilmsins.

TOPP

10Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 90 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifing

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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 Klæði mig í viðeigandi fatn-
að: strigaskó, hné- og oln-
bogahlífar og derhúfu. 
Teikna eldingu á 
ennið með svörtum 
vatnslit.

Held í Universal Studio í Or-
lando með góðum hópi. Erum  
með passa í alla rússíbana og 
næringu í æð því það er enginn 
tími til þess að taka matarhlé.

Eyði morgninum í 
Harry Potter-ver-
öldinni í garðinum. 
Flýg um á töfrakústi, 
spila Quidditch, 
tekst á við ill-
menni og 
vitsugur.

4. Hópurinn heldur aftur í húsið 
sem við leigjum á svæðinu. 
Borðtennismót, heilnudd fram-
kvæmt af sérfræðingi, svaml í 
sundlaug hússins.

Veislu slegið 
upp um kvöld-
ið. Heilt svín á teini, 
tapasmatur, sangría og 
fjör. Sofna vandræðalega mikið 
brosandi við hlið ástmannsins.
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Allt sem þú þarft…


