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FRAMTÍÐ LANDS OG ÞJÓÐAR
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HVERJIR
VORU
HVAR?

parið Oliver og Nönnu Guðbergs ásamt góðum vinum.
Söng og leikkonan Þórunn Lár dillaði sér við ljúfa
tóna, sem og skóhönnuðurinn Sigrún Lilja Guðjónsdóttir.

Gleðin var svo sannarlega við völd á tónleikunum Hátt í Höllinni sem fram
fóru í vikunni. Höllin var þéttsetin og vel mönnuð en þar
mátti meðal annars sjá ofur-

Björgvin og börnin hans, Svala og Krummi.

Kertakonan og förðunarmeistarinn Þórdís Þorleifs mætti
ásamt Ingunni Jóns hönnuði.
Hárgreiðslukonan glæsilega
Svava Björg Harðardóttir mætti
einnig til leiks sem og fleiri flottir.

MYNDIR/MUMMI LÚ

Mæðgurnar Dísa Jakobs og Ragga Gísla.

BAKSVIÐS HJÁ BÓ
Andrúmsloftið var frábært baksviðs á vægast sagt frábærum tónleikum Björgvins Halldórssonar síðustu helgi.

UMSJÓN
Ellý Ármanns elly@365.is
Kolbrún Pálína Helgadóttir
kolbrunp@365.is

Valdimar og Bubbi í góðum gír.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf.
Forsíðumynd Helgi Ómars
Auglýsingar Atli Bergmann
atlib@365.is
Lífið Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid
Módel: Bríet Kristinsdóttir hjá Eskimo
Models. Förðun: Hildur Ester Jónsdóttir. Stílistering: Björt Sigfinnsdóttir og Helgi Ómarsson. Myndvinnsla:
Harpa Einarsdóttir. Föt & Skart: Ziska
& Spútnik.

Þórunn Antonía myndar Eirík Hauksson með símanum sínum.

Svala ásamt meðlimum úr stúlknakór Kársnesskóla í Kópavogi.
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Lífið kannaði tískuna á tónleikunum Hátt í Höllinni í vikunni.
Oddný Nanna Stefánsdóttir
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Feldur
Spaksmannsspjarir
Jakki
Victoria
Secret

Svandís Ósk Símonardóttir

Peysa
Zara
Blússa
Einvera
Skyrta
Max Mara
(frá ömmu)

Buxur
Please

Skór
Donna
Karan
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Una Björk Jónsdóttir

Skór
Rokk og
rósir
Skór
GS skór
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Kórónur, hattar,
flautur og glitrandi
borðskraut á vel við
í áramótaveislunni.

Hvítt og silfur
er alltaf hátíðlegt og flott.

Pallíettukúlur notaðar sem servíettuhringir.

Það er sniðugt að skreyta glösin fyrir
partíið.

Blöðrurnar límdar á vegg.

freebird

VOR 2013/FREEBIRD
GLEÐILEG JÓL OG GLITRANDI NÝTT ÁR...

Fallegustu skreytingarnar eru oftast heimagerðar.

ADD SOME

HAVE A DAZZLING SEASON

HOLIDAY GLAM
TO THE SEASON

ER VEISLA?
Gómsætur matur, flugeldar, flottar skreytingar, fjölskylda og vinir. Hljómar eins og draumauppskrift að
góðri áramótaveislu.

HAVE

A HAPPY HOLIDAY

AND A SPARKLING NEW YEAR

HIN UNDURFAGRA FATALÍNA FREEBIRD
ER KOMIN Í TIIA.

Tiia, Laugavegi 46 s:571-8383

WWW.FREEBIRDCLOTHES.COM

Eftir Bríeti Guðrúnardóttur,
nema í innanhúsarkitektúr.
Hér má sjá nokkrar hugmyndir
til þess að búa til skemmtilega
stemningu við veisluborðið, hvort
sem er fyrir fjölskylduboðið eða
partíið.
Blöðrur, hattar, grímur og ýlur eru
einfalt skraut sem klikkar aldrei.
Dreifðu þessu af handahófi um
húsið svo að gestirnir geti auðveldlega valið og skipt yfir kvöldið.
Vefðu frauðplastkúlur með mismunandi pallíettuborða. Notaðu
nál til þess að þræða silfurlitaðan
borða í gegnum kúluna og festu
saman servíetturnar. Þetta kemur
ótrúlega fallega út.
Föndraðu dúska eða skrautborða og hengdu yfir hátíðarborðið
eða festu á vegginn.

Hér eru blöðrurnar festar við servíetturnar og skapa nýársstemningu yfir
borðinu.

Kveiktu á kertum og skreyttu
borðið með einhverju sem glitrar.
Það skapar ávallt hátíðlega stemningu. Fáðu útrás fyrir sköpunargleðina og mundu eftir góða
skapinu.
Gleðilegt nýtt ár!

Jólagjöfin

er í the pier

búsáhöld

-40 /0
0

ver-d frá

29.900

Myndir
ver-d frá

990

ný sending
af kertum

71.920

3 fyrir 2

Áður 89.900

Arna Fríða

46.320

Jólavara

Áður 57.900

-20 /0

Stakir
stólar

0

smáratorgi 522 7860 ň korputorgi 522 7870 ň glerártorgi 522 7880

-50 /0
0
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VÖLVUSPÁ 2013

Völva Lífsins þykir sannspá enda með áratuga reynslu þegar kemur að spádómum því óskaði Lífið eftir að hún skoðaði
framtíð lands og þþjóðar árið 2013.
Árið 2013 heilsar okkur með
heldur aðgerðalitlu veðri, og
verður þannig sennilega allan
janúarmánuð, en þá breytir
um og margar krappar lægðir
eiga eftir að lenda hjá okkur í
febrúar og mars.

held að hann tengist norðausturhorninu en það verður
ekki mikið tjón sýnist mér og
engin mannslíf í húfi þar.

Banaslysum í umferðinni fækkar Jóhanna lætur
Banaslys í umferðinni verða
færri á árinu 2013 en mörg til sín taka

Það verður sem sagt umhleypingasamt í febrúar og
mars en fremur hlýtt hér sunnanlands. Í öðrum landshlutum
verður mikill snjór enda norðlægar áttir ríkjandi meirihluta
vetrar.

VEÐUR OG
FRÉTTIR
Snjóflóð
Ég er hrædd um að snjóflóð
verði sem tekur mannslíf, mér
sýnist það vera á Vestfjörðum

græn meira en Samfylking,
sem velur sér öflugan og vinsælan foringja á árinu. Það er
Guðbjartur Hannesson sem
þar mun standa við stjórnvölinn, eftir afgerandi kosningu.

norðanverðum. Þar sem veður
verða rysjótt verður einnig erfitt fyrir sjómennina að stunda
sína vinnu og svo eru vandræði með fiskveiðistjórnun
sem á eftir að hafa miklar afleiðingar til hins verra víða um
land, einkum í hinum smærri
byggðarlögum. En þegar gefur
mun vel veiðast og verð á fiski

verður betra en oft áður.
Kvótamálin fara í endurskoðun
hjá nýrri ríkisstjórn. Aflaheimildum verður breytt þannig
að menn mega veiða fyrir sig
og sína án vandkvæða. Ríkið
mun svo selja aflaheimildir
að hluta. Eftir árið fer svo allt
þetta kerfi í endurskoðun og
kemur breytt og bætt þaðan í
febrúar 2014.

Hlýtt sumar
Tíðarfar sumarsins verður misjafnt en sumarið í heild sinni
verður hlýtt, en kemur seint á
Norðurlandi og Vestfjörðum.
Vestan- og sunnanlands verður rakt og hlýtt vor, en sólin
skín má segja í allt sumar og
fá Sunnlendingar sannkallað sumar, hlýtt en mætti vera
meiri væta á köflum. Fyrir
norðan og vestan verða júlí
og ágúst sólríkir og nokkuð
hlýir en júní kaldur og þurr. Á
Austurlandi verður einnig gott
um miðbik sumarsins, en ansi
mikil úrkoma og þungbúið
veður yfir stóran hluta sumars.
Árið endar með miklum veðurhvelli, það verður bæði hvasst
og mikil ofankoma. Mér sýnist
mannvirki vera þar í hættu og
eitthvað verður um rafmagnsleysi yfir áramótin.

Jörð mun
skjálfa

2SLèYLUNDGDJDIUiRJODXJDUGDJDIUi

Eldsumbrot verða
undir sjó og koma
ekki til með að valda
skaða hjá okkur að
neinu ráði. Ég sé
ekki eld koma upp á
landi, en þó er hugsanlegt að það gerist í
lok árs 2013 og verða þá
nokkuð mikil eldsumbrot.
Jörð mun skjálfa svo til
í öllum landshlutum á
árinu og mér sýnist að
verði nokkuð stór skjálfti,

undanfarin ár. Ekki dregur þó
bensínverð úr akstri landsmanna, sem ferðast meira
innanlands en oft áður. Einnig aukast enn ferðalög útlendinga á eigin vegum um Ísland
þannig að í heild verður umferð á vegum úti meiri en verið
hefur að minnsta kosti undanfarin tvö ár. Stórt sjóslys sé ég
í mars, þar verður manntjón.
Eldsvoðar verða tíðir og ekki
færri en á síðastliðnu ári. Það
mun kosta að minnsta kosti
tvö mannslíf. Það er sýnist
mér á austanverðu landinu.

ÞJÓÐMÁLIN
Nýir flokkar fá
lágmarksfylgi
Í þjóðmálunum ber árið 2013
mikinn keim af því að vera
kosningaár. Stjórnarflokkarnir hafa sig mikið í frammi, lofa
ýmsu og halda sínum „heiðri“
á lofti, á meðan stjórnarandstaðan berst um á hæl og
hnakka við að rétta sinn hlut.
Kosningarnar verða ekki afgerandi á nokkurn hátt. Sjálfstæðismenn fá minna fylgi en
haldið er, en það er að hluta
til vegna þess að forystan er
ekki fólksins í landinu. Framsókn heldur sínu og fær heldur
meira en lítur út fyrir. Nýir flokkar fá lágmarksfylgi. Samfylking og Vinstri græn tapa fylgi,
Vinstri

Steingrímur verður enn í forystu VG, hann er samt orðinn
þreyttur og þarf að passa upp
á heilsuna. Í VG er mikil ólga
og ófriðaröldur sem erfitt er að
lægja, þannig að það er erfitt hjá Steingrími. Úr flokknum
fara margir á árinu, bæði óróaseggir og dugnaðarfólk.
Jóhanna hættir eins og hún
er búin að segja, en hún er
ekki hætt að láta til sín taka
og verður áberandi í sambandi
við stórt mál þegar líða tekur
á árið. Þetta mál snertir innflytjendur á Íslandi og fær hún
stóra rós í hnappagatið fyrir
framgöngu sína þar. Henni
veitir ekki af, því minnisvarðinn sem hún ætlaði að reisa
sér með nýju stjórnarskránni
og stjórnlagaþinginu misheppnast gersamlega.
Sú stjórn sem tekur við að
loknum kosningum sýnist
mér vera sjálfstæðismenn og
VG ásamt nýjum flokki. Annars verður stjórnarmyndunin erfið og þunglamalegt að
koma saman nýjum stjórnarsáttmála.

Völva Lífsins framhald á næstu opnu

HOMME
by DAVID BECKHAM
THE NEW FRAGRANCE
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og hljótt og kemur
ýmsum góðum
málum í framkvæmd og lagar til
í sínum ranni.

Enn eitt
grínið hjá
Jóni Gnarr
Hanna Birna fer á
þing. Hún á eftir
að verða afgerandi stjórnmálamaður og foringi Sjálfstæðisflokksins, en því
miður ekki alveg
strax.

Það verður hljótt
um forsetann
okkar
Ólaf
Ragnar
Grímsson
fram
yfir mitt
ár en þá

Jón Gnarr fer
ekki í landspólitíkina. Það er
bara eitt af hans gríni að láta
fólk halda að hann ætli á Alþingi. Hann verður borgarstjóri út kjörtímabilið og svo hverfur
hann úr stjórnmálum sýnist mér til
annarra starfa.

á jákvæðan hátt. Það tengist
samskiptum við Asíu og mér
finnst þar koma friðarmerki á
loft sem hann á þátt í. Dorrit
Moussaieff verður þar í aðalhlutverki. Hún hefur sambönd
sem vert er að taka eftir. September og október eru erfiðir
hjá henni sökum veikinda en
hún nær sér að fullu upp úr
því.

Útlendingar
ákafir að eignast
hér land
Ferðamannastraumur til Íslands heldur áfram að
aukast. Útlendingar
verða ákafari en

Dorrit í
aðalhlutverki
Nýi biskupinn okkar Agnes
M. Sigurðardóttir vinnur að ýmsum
breytingum innan kirkjunnar sem munu líta dagsins
ljós á árinu. Hún vinnur hægt

kemst hann
í sviðsljósið

áður að eignast hér land, það
eru ekki bara Kínverjar þó að
þeir hafi mikinn áhuga. Nokkuð verður um mál á árinu þar
sem erlendir aðilar fá Íslendinga til að leppa fyrir sig kaup
og svo verður enn óljósara en
áður hvar á að draga mörkin
á milli þeirra sem mega kaupa
og hinna sem þurfa að fá einhverja til að hjálpa sér. Miklir
fjármunir verða settir í ferðamannaiðnaðinn á árinu og á
það eftir að skila sér margfalt.
Grímsstaðir á Fjöllum verða
enn í umræðunni hjá Kínverjum og Bandaríkjamönnum
líka finnst mér. Þar verða
miklar breytingar.
Jarðhitinn okkar verður nýttur til nýrra hluta á
árinu. Það mun laða
til okkar ríka
útlendinga
í stórum
stíl. Ég sé
talsverðar framkvæmdir
í kringum
það,

bæði
norðan- og sunnanlands. Sýnist mér að þarna
sé byrjun á einhverju nýju sem
verður stöðugt og öflugt fyrirtæki, sem á eftir að skapa
mikla vinnu fyrir fólkið í kring.

NÝTT

Vel menntaðir
Íslendingar flýja

MEIRI FYLLING
& MEIRI

ENNEMM / SÍA / NM55792

munaður

„Kafﬁpúðarnir
passa í allar
tvöfaldar skeiðar
sem fylgja með
Senseo vélum“

Atvinnuástandið verður síst
betra en á síðasta ári. Ég sé
flótta frá landinu af vel menntuðu og hæfu fólki eins og verið
hefur undanfarin ár. Seinni
hluta ársins verða settir miklir
fjármunir í að snúa hjólum atvinnulífsins á ný og tekst þar
ýmislegt vel, einkum í að setja
á laggirnar lítil fyrirtæki í iðnaði. Ég sé matvælaiðnað þar í
stóru hlutverki. Tvö stór fyrirtæki eiga í miklum fjárhagslegum erfiðleikum, annað kemur
ekki á óvart en hitt héldu menn
að stæði vel.
Í árslok má segja að margir góðir hlutir hafi gerst og við
erum enn sem fyrr dugleg og
bjartsýn. Ný atvinnutækifæri
virka líka sem vítamínsprauta
á bjartsýni almennings.
Útrásarvíkingarnir sækja sumir
fast að á árinu að stofna ýmis
fyrirtæki hér og flytja peningana sína heim aftur. Ég sé
tvo einstaklinga sem tekst
það en svo vakna stjórnvöld
og reynt verður að setja undir
þann leka. Það er þó erfitt en
tekst allavega að hluta.

UPPGÖTVAÐU NÝJAN BRAGÐHEIM SENSEO
Kaﬃpúðarnir passa í venjulegar skeiðar Senseo vélanna

Neyðarástand í
heilbrigðismálum
Í heilbrigðiskerfinu liggur við
neyðarástandi í mars og apríl.
Svo koma lagfæringar sem
bjarga málum um stundarsakir en þær duga skammt. Nýr
heilbrigðisráðherra fær erfitt verk að vinna að taka þar
til, en mér sýnist að hann hafi
mikla burði til góðra verka.
Gerð verður breyting sem
færir einkaframtakið meira
inn í, sérstaklega læknisþjónustu, það leysir vandann um
stund en verður ekki ódýrara
til lengri tíma litið.

Stórt skref
í íbúðamálum
Mál Íbúðalánasjóðs verða fyrirferðarmikil á árinu. Þar verður
stigið stórt skref í átt til breytinga sem mér sýnist verða
til þess að ungt fólk og fólk
sem missti húsnæði kemst
á einhvers konar kaupleigu,
ekki ósvipað og gerist annars staðar á Norðurlöndunum. Það lægir ýmsar öldur en
gerir heila stétt manna – fasteignasala – ólíkt vinnuminni en
verið hefur lengi.
Einkum verða lífeyrissjóðirnir teknir til alvöru endurskoðunar. Þar eru samt mörg ljón
í veginum. Ýmiss konar hagsmunaaðilar sem ekki vilja láta
hrófla við neinu af ótta við
maðkana sem leynast undir
steini þar, eins og víða annars staðar í fjármálaheiminum.
Þar á eftir að koma upp stórhneykslismál á árinu. Það mál
snertir nokkuð marga.

Erlendum
stúdentum fjölgar
Menntamálaráðherrann hefur
sig lítið í frammi en nýr ráðherra í þeim málaflokki á eftir
að breyta ýmsu til betri vegar.
Þó verða engar afgerandi
breytingar á árinu 2013.
Erlendir stúdentar sækjast enn
mjög eftir að hefja nám í íslenskum háskólum og mun
þeim fjölga mikið á árinu.
Verður uppi hávær umræða
um að hækka gjöld til náms í
háskólum landsins og kemst
það í framkvæmd að einhverju
leyti.
Olíuleit úti fyrir Norðausturlandi verður að veruleika og
miklar framkvæmdir í þá veru
hefjast á árinu. Ekki finnst þó
olía á árinu en borun og rannsóknir gefa tilefni til bjartsýni.
Þá kemur einnig upp umræða
um álver á Bakka. Það verður bara umræðan þetta árið en
húsnæði mun hækka á þessum slóðum og athafnasemi
manna aukast í takt við olíuleitina.

Völva Lífsins framhald á næstu opnu

Góð jólagjöf!
Reykjavíkur apótek verður með fjölbreytt úrval af allskyns gjafavöru fyrir jólin.
Mikið úrval af bað- og ilmvöru auk ýmissa annarra góðra kosta.

1.180 kr.

1.841 kr.
12 754 kr

6 489 kr

1.133 kr.

5.489 kr.
7.948 kr.

4.150 kr.
6 990 kr

21.461 kr.

6.990 kr.

5 990 k

9.520 kr.
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ERLENT
Mikill óróleiki
erlendis
Í Evrópu er mikill óróleiki og
mörg ríki illa stödd. Gæti trúað
að Evrópusambandið mundi
byrja að líða undir lok á árinu.
Þar kraumar mikil valdabarátta undir og forræðishyggja
stjórnarmanna gerir ekki gott
fyrir ríkin almennt. Við eigum
eftir að sjá miklar breytingar
á valdastrúktúrnum í álfunni
sem mun byrja á árinu 2013.
Hvort það verður til góðs læt
ég ósagt látið en það verða
breytingar.
Mikill óróleiki verður í
Asíu og Afríku. Ég er
hrædd um að liggi
nærri alvarlegum
átökum, en sýnist
að hægt verði að
bera klæði á vopnin á elleftu stundu.
Ve r ð m æ t t e f n i
finnst í jörð í Afríku
og verður mikil leynd
yfir því til að byrja
með. Ég held að það
sé vegna þess að innfætt
menntafólk þar í landi hefur
töglin og hagldirnar í málinu.
Þetta er efni sem á eftir að
breyta miklu í ýmsum léttum
iðnaði, mér finnst eins og það
komi mikið í staðinn fyrir plast.

Stórir skjálftar
Það verða stórir jarðskjálftar á árinu í Suður-Ameríku og
Asíu. Í Suður-Ameríku verður mikill skaði, ég sé næstum
fjöllin hrynja yfir borg. Veðrátta á suðurhveli jarðar verður mun rysjóttari en verið hefur
og meiri kuldi.
Nýr páfi verður kosinn á árinu
og upp koma háværar raddir innan kaþólsku kirkjunnar
um breytingar og leiðréttingar í ýmsum kirkjunnar málum.

FJÖLMIÐLAR
OG FRÆGIR
Miklar breytingar
hjá fjölmiðlum
Í heimi fjölmiðlanna á Íslandi
verða miklar breytingar og
hrókeringar. Árvakur heldur
sínu og þar verður allt við það
sama, Davíð Oddsson og félagar í sínum stólum. Birtingur stendur svo höllum fæti að
þar þarf að fá einhvern stóra
bróður til hjálpar.
Eitthvert nýtt fyrirkomulag á
sjónvarpsmarkaðnum mun
breyta þar miklu. Þarna
kemur til sögunnar ný
tölvutækni sem ég get
ekki sagt meira um
því ég hef ekkert vit
eða inngrip í þau mál
en það verða miklar
breytingar. En ýmsir
fjölmiðlar eiga erfitt,
ég er t.d. hrædd um
að Pressan syngi sinn
svanasöng á árinu.

Logi fer í
sjálfsskoðun
Logi Bergmann
Eiðsson kemur
áfram við sögu í
fjölmiðlum. Hann
fer í mikla sjálfsskoðun á árinu og
hjá honum verða
miklar breytingar. Í lok árs kemur út
önnur bók eftir hann að
hluta sem á eftir að rjúka
út sem heitar lummur.
Páll Magnússon sjónvarpsstjóri verður mjög umdeildur um mitt ár en heldur sínum
stól. Þar á bæ eru miklar
sviptingar bak við tjöldin
og fáum við lítið að vita um
það fyrr en í lok árs þegar
miklar breytingar verða.
Þær tengjast að hluta til
nýrri ríkisstjórn.

Völva Lífsins framhald á næstu opnu

GEFÐU ÍSLENSKA GJÖF UM JÓLIN!
Gjafabréf frá ATMO er frábær jólagjöf.
Meira en 60 ÍSLENSKT VÖRUMERKI á einum stað
Opið alla daga fram að jólum frá 11- 22 og á Þorláksmessu frá 11-23
Næg bílastæði í bílahúsinu beint á móti ATMO

atmo.is | s. 552-3600 | Laugavegur 91

1877 2012

Þann 16. júní 1877 var prentað fyrsta
eintakið af blaðinu Ísafold og markar það
upphaf Ísafoldarprentsmiðju. Í ár fögnum
við 135 ára afmæli og erum stolt af því að
vera elsta starfandi prentsmiðja landsins
og eitt elsta starfandi fyrirtæki á Íslandi.
Ísafoldarprentsmiðja býður heildarlausnir í
prentþjónustu, er leiðandi í hagkvæmum
lausnum, hefur vaxið og styrkst í kreppunni
og stendur sterkari en nokkru sinni fyrr.

Við höfum prentað í 135 ár
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Gildin okkar eru: ÁREIÐANLEIKI - METNAÐUR - HAGKVÆMNI

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1
Garðabæ
Sími: 595 0300
www.isafold.is
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Þóra Arnórsdóttir
finnur ekki
taktinn
Þóra Arnórsdóttir er komin
aftur til starfa hjá Ríkissjónvarpinu en finnur illa taktinn.
Ég held að hún verði ekki nógu
heilsugóð á árinu. Hún
hættir hjá sjónvarpinu í
október og mér sýnist
að hún vinni sjálfstætt
fyrir fjölmiðil eitthvað
eftir það.

þeirra af skjánum, en þær
koma aftur.
Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir hverfur af landi brott.
Ég sé Ástralíu hjá henni, hún
verður erlendis að gera garðinn frægan næstum allt árið.
Í einkalífinu má segja að hún
setji í bið á meðan.

Elín Hirst er farin
úr fjölmiðlum yfir í
pólitík og á eftir að
gera þar nokkrar
rispur og hún fær
mikið fylgi. Mér
finnst eins og hún
fari í nýjan flokk
sem kemur manni
að á þingi.
Pétur Jóhann Sigfússon
og Þorsteinn Guðmundsson koma með nýjan sjónvarpsþátt á árinu sem fær
góða dóma hjá ungu
fólki en þeir ná ekki
að skemmta 40+.
Auðunn Blöndal
mun einnig verða
á skjánum en líka
leika í kvikmynd
eða einhverjum
þáttum sem lofa
góðu fyrir hann.
Fréttakonurnar á
Stöð 2 þær Sigríður Elva og Sigrún
Ósk eignast báðar
stúlkur á árinu. Það
gengur allt vel en
margir munu sakna

Unnur Birna
söðlar um
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir stofnar fyrirtæki út úr öðru
fyrirtæki. Það gengur vel. Ég
sé hönnuði vinna mikið fyrir
hana, þetta verður einhvers
konar umboðsfyrirtæki sýnist
mér. Hún mun eignast dreng
á árinu og blómstra sem aldrei
fyrr.

Bubbi Morthens fjölgar sér
Bubbi Morthens og eiginkona hans Hrafnhildur Hafsteinsdóttir eru sæl með sig og sína. Það eru góðir tímar hjá þeim og
nýtt barn, drengur, á árinu. Bubbi verður störfum hlaðinn við
að semja og koma sinni tónlist á framfæri. Það er mikil og góð
orka í kringum hann og þau bæði.

Völva Lífsins framhald á næstu opnu

BLÓÐ VILL BLÓÐ
Frumsýnt:

26. desember 2012

Miðasala:

551 1200 midasala@leikhusid.is leikhusid.is

Aðeins sýnt út janúar 2013
2012 sýningar
23. des kl. 14:00 — Forsýning (örfá sæti laus)
26. des kl. 19:30 — Frumsýning (uppselt)
27. des kl. 19:30 — 2. sýning (uppselt)
28. des kl. 19:30 — 3. sýning (uppselt)

2013 sýningar
3. jan kl. 19:30 — 4. sýning (uppselt)
4. jan kl. 19:30 — 5. sýning (örfá sæti laus)
9. jan kl. 19:30 — Aukasýning
10. jan kl. 19:30 — 6. sýning (örfá sæti laus)
11. jan kl. 19:30 — 7. sýning (örfá sæti laus)

Þjóðleikhúsið er á Facebook, fylgstu með – facebook.com/leikhusid

16. jan kl. 19:30 — Aukasýning (örfá sæti laus)
17. jan kl. 19:30 — 8. sýning (örfá sæti laus)
18. jan kl. 19:30 — 9. sýning (örfá sæti laus)
24. jan kl. 19:30 — 10. sýning
25. jan kl. 19:30 — 11. sýning
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Leikstjóri: Benedict Andrews
JÓLAFRUMSÝNING ÞJÓÐLEIKHÚSSINS
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Linda P færir
gjaldeyri til
landsins
Linda Pétursdóttir heldur áfram með Baðhúsið og bætir við sig í nýju
fyrirtæki. Þar verður hún
með heilsuátak fyrir erlenda ferðamenn, ekkert
ósvipað og Jónína Benediktsdóttir en þetta verður vandaðra, gerir stormandi
lukku og færir mikinn gjaldeyri
til landsins.
Rikka, Friðrika Hjördís
Geirsdóttir, kemur með
eitthvað nýtt og spennandi
matarkyns á árinu. Hún
verður einnig áberandi í
skemmtanalífinu.
Ásdís Rán Gunnarsdóttir verður ekki mikið í
sviðsljósinu á árinu. Hún
er ekki ánægð með lífið
fyrri part ársins 2013
en það breytist með
haustinu.
Bryndís Ásmundsdóttir
og Fjölnir Þorgeirsson njóta
foreldrahlutverksins og
litli drengurinn
þeirra dafnar vel. Það eru
góðir straumar
kringum þau á
árinu.

ár en ég held að hann muni
hætta í Borgarleikhúsinu
seinni hluta ársins og hverfa
til annarra starfa. Hann er
fær í flestan sjó.

LISTAFÓLK
OG
MENNING

Ungt listafólk blómstrar sem
aldrei fyrr og margar spennandi hugmyndir og verk koma
frá því á árinu.

Baltasar
í aðalhlutverki
Líf færist enn á ný í kvikmyndagerð. Ég sé Baltasar
Kormák í aðalhlutverki. Þar á
hann stórleik sem á eftir að
færa honum verðlaun. Hann
verður mjög upptekinn erlendis á árinu í leik en einnig
er einhver leikstjórn þar. Hann
hefur því ekki mikinn tíma til
að vinna í leikhúsunum hér á árinu.
Íþróttaálfurinn Magnús Scheving eignast
enn fleiri tvífara á árinu
og mun vilja
leita réttar
síns í því sambandi. Það er ekki
bara í Ameríku heldur
sýnist mér hann vera eitthvað
að leiðrétta sinn hlut í Asíu og
Ástralíu.
Sveppi, Sverrir Þór Sverrisson,
er enn að senda frá sér vöru
sem selst. Hann leikur í kvikmynd á árinu og munu margir segja að þetta sé það besta
sem komið hefur frá honum.

Ósætti innan
Vesturports
Vesturport með sína leikara
mun enn gera garðinn frægan og fara víða með sýningu sem slær í gegn.
Einn meðlimurinn fer þó
út úr grúppunni þar sem
kemur til ósætti sem
ekki næst að lagfæra.
Þessi einstaklingur er
fullfær um að koma sér
áfram í hörðum heimi
listarinnar og gerir stóran
samning sem heldur heiðri
viðkomandi á lofti lengi enn
og færir einnig mikla fjármuni.

Nína Dögg Filippusdóttir verður mikilvirk á árinu. Árið 2013
verður hennar ár í fleiri en
einum skilningi.

Hilmir Snær fær
eftirsótt verðlaun
Hilmir Snær Guðnason á eftir
að leika hlutverk á árinu sem
færir honum eftirsótt verðlaun
en hann þarf að passa
upp á heilsuna,
það er orkuleysi
í kringum hann
sem orsakast
af einhverjum veikindum.
Ólafur Darri
Ólafsson
mun verða
áberandi á
árinu fyrir leik í að
minnsta kosti tveimur kvikmyndum, önnur myndin tengist erlendu kvikmyndafyrirtæki.
Almennt mun kvikmyndaiðnaðurinn blómstra á árinu.
Elva Ósk Ólafsdóttir mun
sinna nýjum málum á árinu,
mér finnst það ekki tengjast
leik heldur í sambandi við fjölmiðla og kynningar einhvers
konar. Hún verður mikilvægur tengiliður til erlendra framleiðenda.
Björn Thors er enn að gera
það gott. Hann verður lítið
áberandi fyrri hluta ársins en
með haustinu mun hann vera
með aðalhlutverk sem tekið
verður eftir.

Leikhússtjóri
hættir
Magnús Geir Þórðarson borgarleikhússtjóri mun eiga gott

Gjöf sem hittir í mark!
Flott og öðruvísi veggskraut úr tré.

Tinna Gunnlaugsdóttir heldur áfram í Þjóðleikhúsinu og
er nú vaxandi. Hún hefur átt
erfitt undanfarið þótt ekki hafi
það komið fyrir sjónir almennings, en nú er að birta til hjá
henni. Einkalífið verður mjög
gott hjá henni á árinu.
Ilmur Kristjánsdóttir er sú íslenska leikkona sem hvað
skærast skín á árinu. Hún fær
mörg og stór hlutverk og skilar þeim vel af sér. Ég sé hana
bæði á fjölunum og í kvikmyndum.
Selma Björ nsdóttir verður í hálfgerðri kreppu nánast
allt árið en október er hennar
mánuður og þá fara hjólin að
snúast svo um munar bæði í
einkalífi og vinnu.

Þórunn Erna
Clausen sér ljósið
Þórunn Erna Clausen slakar á á árinu. Hún verður ekki
mikið í sviðsljósinu en vinnur vel í sínum málum bak við
tjöldin. Þetta er árið sem hún
sér aftur ljósið. Ég held að hún
finni sér lífsförunaut sem hún
er bættari með að hafa sér við
hlið. Maí kemur sterkur inn hjá
henni.
Ólafía Hrönn Jónsdóttir snýr
sér að kvikmyndaleik, það er
rífandi gangur hjá henni en
hún þarf að passa sig að ofgera sér ekki á köflum.

Völva Lífsins framhald á næstu opnu

EIKJUVOGUR 29 - 104 RVK. - S:694-7911

Frábært úrval af E-Label og evalín vörum.
Íslensk hönnun í jólapakkann.
E-Label / evalín / Laugavegi 32 /sími 5713811
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Antonía mun breyta um stíl á
árinu og verður það henni til
góðs. Í hennar einkalífi eru líka
góðir hlutir að gerast og ég sé
hamingjuna geisla af henni á
öllum vígstöðvum.

Spaugstofan
hættir
Aníta Briem mun halda áfram
að leika vestanhafs. Hennar
stjarna mun skína sem aldrei
fyrr á árinu en hún er ekki
alveg nógu ánægð í einkalífinu. Þar eru hnökrar sem erfitt reynist að
slétta, en sem leikkona
verður hún á toppnum
og vinnur til verðlauna
sem mörgum mundu
þykja eftirsóknarverð.

Sambandið endist
ekki út árið

Spaugstofan er held ég að
hætta í núverandi mynd.
Þar er ósamkomulag
en Örn Árnason heldur áfram ásamt einum
félaga sem ég get ekki
sagt hver er og þeir búa
til nýja „stofu“.
innar. Það er eins og
hún geti alltaf fundið upp á
einhverju nýju og spennandi.

TÓNLIST

Emilíana Torrini hefur hægt um
sig enda mikið erlendis. Hún
er þó alltaf að semja góð verk
en vantar að koma sér betur á
framfæri.

Friðrik Ómar
í kreppu

Of Monsters and Men hefur
gert góða hluti erlendis og
verður ekkert lát á velgengni
hljómsveitarinnar. Eftir heimsreisuna og aðra sigra sé ég
stór tækifæri opnast hjá henni
á árinu. Þar verða þó mannabreytingar seinni hluta ársins.
Einn meðlimur fer út og annar
bíður á línunni og tekur við.

Friðrik Ómar Hjörleifsson er
í hálfgerðri kreppu á árinu.
Það er eins og hann finni ekki
rétta taktinn í lífinu. Hann heldur áfram að hafa sönginn sem
aðalatvinnu en mér finnst hann
ekki nógu hamingjusamur.
Mikið verður rætt um ættleiðingu barns hjá honum á árinu
en ég held að hann kjósi að
bíða með það.

Jón Jónsson, sem nýbúinn er
að gera risasamning í Bandaríkjunum, er bara rétt að byrja.
Hann er hæfileikaríkur og kann
að nota sína hæfileika.

Þórunn

Ásgeir Trausti mun senda frá

Anna Mjöll Ólafsdóttir verður ekki mikið í sviðsljósinu hér heima
en í Ameríku er
hún að verða
nokkuð
þekkt, aðallega fyrir
„skilnaðarmálið“. Hún
er komin
með nýjan
elskhuga en
ég efast um að
það endist út árið.
Í söngnum kemur hún
með smell. Þar hittir hún í
mark og kemst mjög ofarlega
á vinsældalistann.
Mugison heldur í horfinu.
Þetta verður rólegt ár hjá
honum, en gott. Hann er að
þróa nýjan stíl hjá sér sem á
eftir að hafa mikil áhrif á hans
gengi til góðs.
Retro Stefson er hljómsveit
sem lendir í ótrúlegum lukkupotti á árinu. Það gerist í júlí.
Ég vil ekki segja neitt meira
um það að svo stöddu.
Systkinin KK og Ellen munu
vinna meira saman á árinu en
oft áður og kemur bara gott
út úr því. Þau verða störfum hlaðin allt árið. Vinsældir

sér plötu með haustinu sem hlýtur ekki síðri
viðtökur en platan sem
kom út á þessu ári.
Hann er einn af okkar
framtíðarlistamönnum á
sviði dægurlagatónlistar.

Páll Óskar
heldur á nýja
braut
Páll Óskar Hjálmtýsson er að
fara inn á glænýjar brautir. Hann á eftir að gefa
út afraksturinn fyrir
næstu jól. Þar er á
ferðinni meistarastykkið hans. Páll
Óskar mun einnig
taka þátt í stórum
tónleikum erlendis
á árinu.

Draumagjöﬁn hennar er
NYX Cosmetics förðunarvörurnar.
Gefðu gjöf sem nýtur sín allt árið!
Opið til 21:00 fram að jólum.
NYX COSMETICS
Bæjarlind 14-16 | 201 kópavogur | s. 565-6767

Björk Guðmundsdóttir mun hvíla
röddina eins og
hún getur þetta
árið en vinna
meira efni
sem seinna
mun hljóma
í eyrum
heimsbyggðar-

þeirra
verða
ekki minni en verið hefur.

Bó stofnar
fyrirtæki
Björgvin Halldórsson mun
stofna fyrirtæki á árinu í kringum sig og tónlistina. Þar koma
nokkuð margir að og á eftir að
ganga vel hjá honum og hans
fólki.
Í klassískum söng er ástandið tiltölulega óbreytt en þó
kemur fram á sviðið ungt
söngpar sem á framtíðina

Völva Lífsins framhald á
næstu opnu
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h il d u r h afs t ei n
wo r ks h op

fyrir sér. Harpan verður ekki
nógu mikið notuð af klassískum söngvurum en þó verður
sett upp gömul þekkt ópera á
árinu.
Diddú, Sigrún Hjálmtýsdóttir,
fer í samstarf við aðila í dægurtónlistinni og gerir garðinn
frægan þar.

ÍÞRÓTTIR

Íþróttafólk er mjög áberandi á
árinu. Kvennaliðið í handbolta
á eftir að gera garðinn frægan
á stórmóti á árinu. Mér sýnist
að þær komi heim með verðlaunapeninga. Þær eru vel að
sigrinum komnar, leggja allt
í þetta. Þar innanborðs eru
mjög margar efnilegar konur,
ég vil ekki nefna nein nöfn því
heildin er svo sterk og góð.
Ásdís Hjálmsdóttir mun eiga
gott ár. Sigrar á stórmóti og
fær silfur á öðru. En seinni
hluta ársins er hún að glíma
við meiðsli sem plaga hana
talsvert.
Gylfi Þór Sigurðsson spilar áfram með Tottenham og
mun verða betri og eftirsóttari
á árinu en nokkru sinni.

Eiður Smári
sest á skólabekk
Eiður Smári Guðjohnsen dregur sig endanlega í hlé og sest
á skólabekk. Hann á gott og
rólegt ár fram undan.
Björgvin Páll Gústavsson
heldur áfram að verja skotin fyrir okkur. Hann mun spila
mest erlendis á árinu en hann
skiptir um lið og einnig land,
ég sé Þýskaland koma upp
í kringum hann. Hann er alls
ekki kominn á toppinn drengurinn sá. Í einkalífinu er allt í
blóma hjá honum.
Sævar Birgisson
skíðakappi

Fal lega r gjafi r
fy r i r f l o t t a r ko n u r

Hil d u r Hafs t ei n
/ Wo r ks h op

Laugavegi 20 b,
(Kl appa r s t ígsmegi n)

keppir á erlendu stórmóti og
stendur sig betur en nokkur
Íslendingur hefur gert lengi.
Hann á framtíðina fyrir sér og
virðist sleppa við meiðsli, sem
er frábært.
María Guðmundsdóttir fer
einnig utan á mót eftir að hafa
sigrað á stórmóti hér heima
og nær góðum árangri í alpagreinum.
Parið sem sigraði í Dans Dans
Dans hefur sig lítið í frammi.
Eftir þessi úrslit er almenningur ekki ánægður með keppnina og þyrfti að breyta framkvæmd fyrir næstu keppni, en
ég er hrædd um að það verði
ekki gert þannig að keppnin
líður fyrir það.

Byrjunin á
botnspyrnunni
Þegar ég lít yfir árið með jákvæðnina að leiðarljósi finnst
mér við standa okkur ótrúlega
vel. Þjóðin í heild er hamingjusöm og fólk reynir að gera það
besta úr málunum. Við erum
þó enn á botninum og þokumst sorglega lítið upp á við
en ný ríkisstjórn mun hjálpa
okkur vel í baráttunni og við
skulum segja að árið 2013 sé
byrjunin á botnspyrnunni upp
á við.

Hjá okkur finnur þú
úrval af erlendum bókum

hnöttur með ljósi verð 19.990
bókastoðir verð 3.995

verð 6.995

verð 8.995

verð 3.995

verð 10.995

verð 9.995

verð 12.995

verð 3.995

verð 8.995

verð 8.995

verð 10.995

verð 2.995

verð 7.995

finndu okkur
á facebook
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SKREYTIR KÖKUR EFTIR PÖNTUNUM
„Ég geri nú þetta mér til skemmtunar,
lögfræðin og pólitíkin eiga enn þá hug
minn allan,“ segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður Heimdallar og
laganemi við HÍ. Áslaug hefur vakið
athygli fyrir færni sína í kökuskreytingum nýverið, en áhugamálið þróaðist út í viðskiptahugmynd. „Ég hef selt
Áslaug Arna
kökur fyrir afmæli og aðrar veislur og
Sigurbjörnsdóttir
sumir kaupa köku fyrir makann sinn til
að gefa að gjöf,“ segir Áslaug Arna, sem segir baksturinn góða tilbreytingu frá bókalestrinum.

Þegar þau Ólína Jóhanna
Gísladóttir, eigandi Kastaníu,
og Jóhannes Ásbjörnsson
bjuggu á Ítalíu fyrir um áratug fóru þau á matreiðslunámskeið í litlum bæ sem
heitir Urbino. „Þar lærðum
við að gera saltimbocca. Við
höfum eldað hann reglulega
síðan og reynum að hafa
hann a.m.k. einu sinni yfir
hátíðarnar. Hann er léttur og
einfaldur og gott mótvægi
við allan þunga jólamatinn.
Saltimbocca er bestur
með bragðmiklu hvítvíni og
góðum vinum,“ segir Ólína.

Glæsileg rósakaka

Þau gerast ekki fallegri.

Girnilegar jólakökur.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

Saltimbocca

Frí þráðlaus
nettenging í
öllum bílum

Ferskar kjúklingalundir (algengt
er að nota kálfakjöt á Ítalíu)
Fersk salvíublöð (helst stór )
Parmesan ostur
Ítölsk hráskinka
Maldon-salt
Íslenskt smjör
Hvítvín
Aðferð:
Skolið
og þerrið
lundirnar og
leggið á
disk. Leggið sneið af parmesanosti ofan á lundirnar (best
að sneiða ostinn eftir endilöngu
með ostaskera). Leggið salvíublað ofan á ostinn. Vefjið lundirnar inn í hráskinku (u.þ.b.
hálft skinkublað utan um hverja
lund). Hitið matskeið af smjöri
og klípu af salti á pönnu.
Steikið lundirnar í u.þ.b. 2
mín. á hvorri hlið við meðalhita. Hráskinkan límist saman
við steikinguna og lokar ostinn
og salvíuna inni. Þegar búið er
að steikja er 2 msk. af smjöri
bætt á pönnuna og skvettu af
hvítvíni. Svo er brasið skafið
úr pönnubotninum og hrært
saman við.
Leggið lundirnar á fat og hellið
af pönnunni yfir lundirnar.
Gott er að bera þetta fram með
einföldu meðlæti, t.d. klettasalati með kirsuberjatómötum og mozzarella-osti og hrísgrjónum. (við setjum oft basilolíu út í grjónin).

REYKJAVÍK
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Áætlunarferðir ﬂugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miðann þinn núna á www.ﬂugrutan.is
Alltaf laus sæti.
Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum
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