
Haust- og vetrarda�krá
Stöðvar 2

      Í blaðinu
       • Glæsileg vetrardagskrá
     • Brot af því besta í september
   • Áskriftartilboð

• Frábær tilboð í Stöð 2 Vild

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT STRAX

Í SÍMA  512 5100 EÐA Á STOD2.IS



Þú færð svo sannarlega meira fyrir 
peningana með áskrift að Stöð 2 því 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 Bíó fylgja frítt 
með - svo nú getur þú valið úr um 56 
klukkustundum af frábæru sjónvarps-
efni á hverjum einasta sólarhring!* 
Með því að nýta Vildartilboðin geturðu 
svo sparað meira en áskriftin kostar!

SKEMMTILEGRI Í 25 ÁR | VERTU MEÐ Í VEISLUNNI Í ALLAN VETUR

Leyfðu okkur að skemmta 
þér í 56 tíma á dag

Þú færð meira

25 ára afmælisveisla Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með glæsilegri dag-
skrá þar sem allir finna eitthvað skemmtilegt við sitt hæfi: Metnaðarfullt inn-
lent efni, vinsælustu erlendu þættina og vandað talsett barnaefni auk fleiri en 
200 úrvalsmynda á Stöð 2 Bíó í hverjum mánuði. Í september hefst fjöldi nýrra 
þáttaraða, þar á meðal Spaugstofan og The X-Factor með Simon Cowell.
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STÖÐ 2 VILD | MARGBORGAR SIG

· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA 

  kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.

· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.

· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja 

   frítt með fyrsta mánuðinn.

 · Gildir til 3. október.

BOÐGREIÐSLUTILBOÐ



ÍSLENSKT | METNAÐARFULL INNLEND DAGSKRÁRGERÐ
Steindi JR. með 
nýja sketsa

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Spéfuglinn Steindi Jr. er orðinn 
einn allra vinsælasti grínisti 
landsins og þættirnir hans hafa 
slegið í gegn hjá áhorfendum 
Stöðvar 2. Þriðja þáttaröðin er 
væntanleg eftir áramót, full af 
bráðfyndnum sketsum og nýjum 
óborganlegum karakterum.

HEFST Í NÓVEMBER
Sjónvarpskokkur Íslands, Jói Fel, 
snýr aftur og kitlar bragðlauka 
áhorfenda með skemmtilegum 
uppskriftum. Eldsnöggt með Jóa 
Fel er langlífasti matreiðsluþáttur 
í íslenskri sjónvarpssögu og í 
væntanlegri þáttaröð verður Jói 
m.a. með hátíðarmatinn á hreinu.

Jói Fel með gómsætar 
kræsingar

Vinsælasta spennu-
þáttaröð Stöðvar 2

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Lára blaðakona snýr aftur í þriðju 
þáttaröð Pressu. Þetta er í fyrsta 
sinn í íslenskri sjónvarpssögu sem 
framleidd er þriðja þáttaröð af 
spennuþætti en þær tvær fyrstu 
slógu eftirminnilega í gegn hjá 
áskrifendum Stöðvar 2.
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HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Glæsimennið, heimsborgarinn, líkamsræktarfrömuðurinn og 
rithöfundurinn Gillz mætir aftur til leiks með nýja þætti þar 
sem hann gefur kynbræðrum sínum góð ráð og segir þeim 
rækilega til syndanna. Mannasiðir Gillz slógu rækilega í gegn 
og þessi þáttaröð verður ennþá betri.

Gillz leggur kynbræðrum sínum
línurnar í lífsleikni

Tískukóngur Íslands 
mætir á Stöð 2

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Nýr og stórskemmtilegur tísku- 
og lífstílsþáttur.  Kalli Berndsen 
fjallar um tískuna út frá öllum 
mögulegum sjónarhornum, auk 
þess að taka bæði þekkt og 
óþekkt fólk í yfirhalningu og færa 
þeim nýtt og glæsilegt útlit.

Kalli
Berndsen

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Hannað fyrir Ísland er þáttur þar 
sem 10 íslenskir hönnuðir fá að 
spreyta sig og nýta reynslu sína í 
að hanna bestu útivistarflíkur sem 
völ er á, flíkur sem henta öllum 
aðstæðum. Sigurvegarinn fær heila 
milljón í verðlaun og tækifæri til að 
vinna fyrir 66°Norður.

Leitað að hönnuði 
framtíðarinnar

HANNAÐ
FYRIR

ÍSLAND

Nýr kafli 
í íslensku gríni

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Gríngengið Mið-Ísland mætir 
á Stöð 2 eftir áramót með 
drepfyndna sketsaþætti. Þar 
verður okkur boðið inn í nýjan 
og framandi heim - sem svipar 
þó býsna mikið til Íslands og 
Íslendinga þegar betur er að gáð.

MIÐ-ÍSLAND

Eldsnöggt
með Jóa Fel

HEFST Í NÓVEMBER
Logi Bergmann Eiðsson snýr aftur 
með spjallþátt sinni Logi í beinni 
þegar nær dregur áramótum. Sem 
fyrr fær Logi til sín gesti sem allir 
eiga það sameiginlegt að vera 
skemmtilegir viðmælendur og 
luma á skemmtilegum sögum.

Skemmtilegir gestir, 
tónlist og uppákomurLOGI Í BEINNI



Í Heimsenda kynnumst við nýjum og skemmtilegum persónum; sjúklingum og 
starfsmönnum á afskekktri geðdeild árið 1992. Aðalsöguhetjan, Einar, stendur
fyrir byltingu og sjúklingarnir taka yfir hælið með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
Aðalhlutverkin leika Halldór Gylfason, Pétur Jóhann Sigfússon, Nína Dögg 
Filippusdóttir, Jörundur Ragnarsson, Karl Ágúst Úlfsson og Sigurður Sigurjónsson.

Frá þeim sömu og færðu okkur Vakta-
seríurnar - vinsælustu þáttaraðir 
Stöðvar 2 frá upphafi

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA FYRIR PENINGANA
Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Extra 
og plúsrásirnar fylgja frítt 
með áskrift að Stöð 2

HEFST Í OKTÓBER



HEFST 25. SEPTEMBER
Jón Ársæll Þórðarson snýr aftur 
með mest verðlaunaða sjónvarps-
þáttinn í sögu Edduverðlaunanna. 
Hann var valinn sjónvarpsþáttur 
ársins fjögur ár í röð og hefur nú 
sitt 10. starfsár! 

Verðlaunaþátturinn 
fagnar 10 ára afmæli

ÍSLENSKT | FRÁBÆRT ÍSLENSKT EFNI

SJÁLFSTÆTT
FÓLK

Sveppi vaknar með börnunum um helgar
Sveppi og vinur hans vitringurinn Villi eru í mestu uppáhaldi 
hjá yngstu áhorfendunum. Þeir félagar eru alltaf eitthvað 
að bralla og á milli leikja býður Sveppi upp á fyrsta flokks 
talsett barnaefni á borð við Dóru landkönnuð, Díegó, Dodda, 
Strumpana, Tinna og Mörgæsirnar frá Madagascar.

Friðrika Hjördís Geirsdóttir – eða 
Rikka eins og hún er jafnan kölluð 
– fetar nýjar slóðir í íslenskri 
matreiðsluþáttagerð með því að 
helga hvern þátt matargerð þjóðar 
sem á sér ríkulega matarhefð og 
hefur getið af sér rétti sem telja má 
til þeirra vinsælustu í heiminum.

Ferskur og fróðlegur 
matreiðsluþáttur

Nýr skemmtiþáttur á 
föstudögum

Týnda kynslóðin er nýr og 
bráðfyndinn skemmtiþáttur á 
föstudagskvöldum. Björn Bragi 
Arnarsson og Þórunn Antonía 
Magnúsdóttir stýra þættinum og fá 
til sín landskunna gesti í óhefðbundin 
viðtöl auk þess sem gestirnir taka 
þátt í skemmtilegum innslögum.

Borgarilmur er nýr og skemmtilegur 
ferðaþáttur þar sem leikkonan Ilmur 
Kristjánsdóttir sækir heim átta vel 
valdar borgir sem allar eiga það 
sameiginlegt að vera mjög vinsælar 
meðal Íslendinga þegar kemur að því 
að skella sér í helgarferð.

Gerir borgarferðirnar 
ennþá skemmtilegri

FRÉTTIR OG
ÍSLAND Í DAG

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Bestu vinkonur yngstu áhorfend-
anna snúa aftur á Stöð 2 eftir 
áramót og að þessu sinni með 
glænýja sjónvarpsþáttaröð í 10 
þáttum. Þar halda þær áfram 
ferðalagi sínu um víða veröld og 
lenda auðvitað í margvíslegum 
ævintýrum.

Enn út um hvippinn 
og hvappinn
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Fersk umgjörð um traustar fréttir
Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í dag sameinast um að taka á 
málefnum líðandi stundar og nálgast þau með þeim hætti sem 
við á hverju sinni. Saman mynda þessir tveir þættir, ásamt veðri 
og íþróttafréttum, gagnrýninn en skemmtilegan þjóðarpúls 
sem er ekkert óviðkomandi.



SPAUGSTOFAN

SPURNINGABOMBAN
HEFST 23. SEPTEMBER
Spurningabomban er nýr spurningaþáttur þar sem Logi Bergmann egnir saman 
tveimur liðum. Markmiðið er hinsvegar ekki að sýna hversu klárir keppendur 
eru heldur miklu frekar að gleðja áhorfendur heima í stofu með laufléttum og 
skemmtilegum spurningum – og svörum - um allt milli himins og jarðar.

Skemmtilegri
spurningaþáttur í
umsjá Loga Bergmanns

HEFST 24. SEPTEMBER
Vinsælasti þáttur íslenskrar sjónvarpssögu, Spaugstofan, snýr aftur en þetta 
er tuttugasta og fyrsta starfsárið. Spaugstofan kom, sá og sigraði eftir að hún 
skipti yfir á Stöð 2. Siggi, Kalli, Örn og Pálmi mættu ferskari og fyndnari til leiks 
og uppskáru Edduverðlaunin í flokknum Skemmtiþáttur ársins.

Edduverðlaunin 
sem skemmtiþáttur 
ársins 2011

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA FYRIR PENINGANA
Allir í fjölskyldunni geta fundið eitthvað við sitt hæfi á Stöð 2



BROT AF ÞVÍ BESTA Í SEPTEMBER | STÖÐ 2
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NÝTT  Harry’s Law
Nýtt og sniðugt lögfræðidrama

Love Bites
Rómantísk gamanþáttaröð

Come Fly With Me
Bráðfyndið frá Little Britain genginu

Hawthorne
Jada Pinkett í flottum þáttum

Heimsréttir Rikku
Vinsælustu réttir heims

 So You Think You Can Dance

 So You Think You Can Dance
Lokaþáttur og úrslitin ráðast

Týnda kynslóðin
Fjör á föstudagskvöldum

BÍÓ  Quantum of Solace
Nýjasta Bond-myndin

BÍÓ  Rachel Getting Married
Anne Hathaway í dramatískri mynd

Game of Thrones
Stórbrotin þáttaröð

Big Love
Óhefðbundna fjölskyldulífið

NÝTT  Mike & Molly
Vinsælasta nýja gamanserían

NÝTT  Satisfaction
Ögrandi og áhugaverðir þættir

The Closer
Kyra Sedgwick í spennandi þáttum

BÍÓ  The Boat That Rocket
Frá þeim sömu og gerðu Love Actually

BÍÓ  Funny People
Adam Sandler og Seth Rogen

The Whole Truth
Spennandi lögfræðidrama 

Weeds
Frábærir þættir um úrræðagóða ekkju

Entourage
Stjörnulífið í Hollywood

Borgarilmur
Ilmur heimsækir vinsælar borgir

Extreme Makeover: Home Edition
Glæsileg góðverk

NÝTT  The Killing
Spennandi þættir sem byggðir eru á dönsku spennuþáttunum Forbrydelsen

NÝTT  Spaugstofan
Sá allra vinsælasti

NÝTT  Romantically Challenged
Rómantískir gamanþættir

Sons of Anarchy
Magnaðir verðlaunaþættir

The Good Guys
Skemmtilegir þættir um ólíkar löggur

NÝTT  Community
Bráðfyndin gamansería 

NÝTT  The X Factor
Simon Cowell er mættur aftur með nýja stjörnuleit og nú er engu til sparað
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þú getur valið úr um 56 klst 
af sjónvarpsefni á hverjum 
einasta sólarhring

ÞÚ FÆRÐMEIRA FYRIR PENINGANA

Spurningabomban
Skemmtilegri spurningaþáttur



BROT AF ÞVÍ BESTA Í SEPTEMBER | STÖÐ 2 SPORT OG SPORT 2
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BEINT  Þýski handboltinn
Stórleikur Kiel og Flensburg

Kraftasport
Sýnt frá Arnold Classic

BEINT Undankeppni EM
England og Wales á Wembley

Football Legends
Magnaður þáttur um Bobby Charlton

BEINT  Undankeppni EM
Leikur Noregs og Íslands á Ulleval

Heimur úrvalsdeildarinnar
Viðtöl við leikmenn og þjálfara

BEINT  Enska úrvalsdeildin
Stoke og Liverpool í beinni

Spænski boltinn - upphitun
Allt um leiki helgarinnar á Spáni

BEINT  Þýski handboltinn
Magdeburg tekur á móti Göppingen

BEINT  Formúla 1
Kappaksturinn í Monza á Ítalíu

BEINT  Enska úrvalsdeildin
QPR og Newcastle í beinni

BEINT  Meistaradeild Evrópu
Man. Utd. heimsækir Benfica

BEINT  Evrópudeildin
Eiður og félagar í AEK mæta Anderlecht

Classic Matches
Liverpool og Newcastle frá 1996

BEINT  Box
Floyd Mayweather mætir Victor Ortiz

BEINT  Meistaradeild Evrópu
Fjörið hefst með stórleik Barcelona og AC Milan á Spáni

BEINT  Enski deildarbikarinn
Ná litlu liðin að stríða þeim stóru?

BEINT  Spænski boltinn
Hörkuleikur í spænska boltanum

BEINT  Sunnudagsmessan
Gummi Ben og Hjörvar Hafliða

Enska úrvalsdeildin - upphitun
Allt um leiki helgarinnar

BEINT  Þýski handboltinn
Íslendingaslagur Löwen og Kiel

Spænsku mörkin
Snilldartilþrif í spænska boltanum

BEINT  Enski deildabikarinn
Stóru liðin mæta til leiks

BEINT  Enska úrvalsdeildin
Stórleikur Man. Utd. og Chelsea

BEINT  Meistaradeild Evrópu
Hörkuleikur Valencia og Chelsea

BEINT  Evrópudeildin
Íslendingar í eldlínunni

BEINT  Enska úrvalsdeildin
Leikur Norwich og Sunderland

BEINT  Meistaradeild Evrópu
Kolbeinn Sigþórsson og félagar í Ajax heimsækja Real Madrid
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þú getur valið úr um 56 klst 
af sjónvarpsefni á hverjum 
einasta sólarhring

ÞÚ FÆRÐMEIRA FYRIR PENINGANA
ÞÚ FÆRÐ
MEIRA FYRIR PENINGANA

Allir í fjölskyldunni geta 

fundið eitthvað við sitt 

hæfi á Stöð 2Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
Allt um hetjurnar í Meistaradeildinni



HEFST Í OKTÓBER
Grey‘s Anatomy snýr aftur í 
áttundu þáttaröð en líkt og síðustu 
ár mun Stöð 2 bjóða upp á þættina 
fáeinum dögum eftir að þeir eru 
frumsýndir vestanhafs. Síðustu 
þáttaröð lauk á mjög dramatískan 
hátt og það verður spennandi að 
fylgjast með framhaldinu.

HEFST 4. SEPTEMBER 
Harry‘s Law er nýr gamansamur 
lögfræðiþáttur frá konungi slíkra 
þátta, David E. Kelly, sem gerði m.a. 
Ally McBeal, The Practice og Boston 
Legal. Með aðalhlutverk fer Óskars-
verðlaunaleikkonan Kathy Bates, sem 
tilnefnd er til Emmy-verðlauna 2011 
fyrir frammistöðu sína.

Nýtt frá konungi
lögfræðiþáttanna

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Ný, sjóðheit og ögrandi drama-
þáttaröð sem frumsýnd verður 
vestanhafs í vetur. Glaumgosar 
og glamúrgellur skemmtu sér 
í Playboy-klúbbnum í Chicago 
snemma á sjöunda áratugnum. En 
ekki er allt gull sem glóir og gengur 
á ýmsu bak við tjöldin.

Sjóðheitir þættir um 
spennandi tíma

ERLENT DRAMA | HÁSPENNA/LÍFSHÆTTA
Ný þáttaröð úr smiðju 
Steven Spielberg

HEFST Í NÓVEMBER
Terra Nova eru stórbrotnir 
ævintýraþættir um venjulega 
fjölskyldu sem tekur þátt í 
ótrúlegu verkefni í von um að 
bjarga mannkyninu. Þættirnir 
hefja göngu sína í Bandaríkjunum í 
haust og eru væntanlegir á Stöð 2 
skömmu síðar.

HEFST Í NÓVEMBER
The Mentalist er vinsælasti erlendi 
spennuþáttur Stöðvar 2, enda af 
bestu gerð, frumlegur, ferskur og 
fylgir traustri formúlu. Sjarmörinn 
Simon Baker leikur mann með 
hárbeitta athyglisgáfu sem aðstoðar 
lögregluna við að leysa flókin 
sakamál.

Vinsælasti spennu-
þáttur Stöðvar 2

HEFST EFTIR ÁRAMÓT 
Önnur þáttaröðin af Boardwalk 
Empire er væntanleg í vetur en 
fyrsta þáttaröðin er tilnefnd til 18 
Emmy-verðlauna. Þáttaröðin hlaut 
Golden Globe verðlaunin í janúar 
sem besti dramaþátturinn auk 
þess sem Steve Buscemi var valinn 
besti leikari í dramaþáttum.

Dýrasti sjónvarps-
þáttur sögunnar

Vinsælasti erlendi 
þáttur Stöðvar 2
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Virtasti og vinsælasti fréttaþáttur heims
Einstakur fréttaþáttur þar sem reyndustu fréttaskýrendur 
Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar. 
Enginn sjónvarpsþáttur í sögunni hefur nokkru sinni hlotið eins 
mörg Emmy-verðlaun.

Frá framleiðendum 
Bourne-þríleiksins

HEFST Í OKTÓBER
Ný og spennandi þáttaröð í 
anda Chuck um unga konu sem 
ráðin er til starfa hjá CIA. Piper 
Perabo leikur aðalhlutverkið og 
framleiðendur þáttanna eru þeir 
sömu og gerðu hinar vinsælu 
myndir um ofurnjósnarann Jason 
Bourne.

Þú getur valið úr um 56 klst 

af sjónvarpsefni á hverjum 

einasta sólarhring

ÞÚ FÆRÐ
MEIRA FYRIR PENINGANA



Stærsti og vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar

HEFST Í JANÚAR
American Idol hefur markað djúp 
spor í sjónvarpssöguna og verið 
vinsælasti skemmtiþáttur veraldar 
undanfarinn áratug. Ellefta 
þáttaröðin af American Idol 
verður á dagskrá Stöðvar 2 í vetur 
og þættirnir sýndir í sömu viku og 
þeir eru frumsýndir vestan hafs.

ERLENT DRAMA | MARGVERÐLAUNAÐAR ÞÁTTARAÐIR

Sagan sem ekki 
mátti segja

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Þessi magnaða saga þekktustu 
stjórnmálafjölskyldu Bandaríkjanna, 
Kennedy-fjölskyldunnar, er 
sannarlega ein umdeildasta 
þáttaröð síðari ára. The Kennedys 
hlaut 9 tilnefningar til Emmy-
verðlauna í ár.

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Alcatraz er nýr dularfullur 
spennuþáttur úr smiðju J.J. Abrams. 
Þættirnir verða frumsýndir vestan- 
hafs seinna í vetur og eru væntanlegir 
á Stöð 2 strax í kjölfarið. Samtök 
gagnrýnenda völdu þáttinn sem einn 
af sjö mest spennandi þáttunum sem 
eru væntanlegir í vetur.

Nýtt frá framleiðanda 
Lost og Fringe

Flestar Emmy-
tilnefningar í ár
HEFST Í DESEMBER
Mildred Pierce er mögnuð 
mínísería í fimm hlutum með Kate 
Winslet í titilhlutverkinu. Hún 
fjallar um unga móður sem þarf að 
finna leiðir til að sjá sér og börnum 
sínum farborða í kreppunni miklu. 
Mildred Pierce hlaut 21 tilnefningu 
til Emmy-verðlauna í ár.

HEFST 25. SEPTEMBER
Einn umtalaðasti og jafnframt rómaðasti spennuþáttur ársins. 
Þættirnir eru tilnefndir til 16 Emmy-verðlauna og eru byggðir 
á dönsku verðlaunaþáttunum Forbrydelsen. Unglingsstúlka er 
myrt og við tekur spennandi saga sem heldur áhorfandanum í 
heljargreipum.

Bandaríska útgáfan af Forbrydelsen

Stórbrotin þáttaröð sem hlaut 
13 Emmy tilnefningar og slegið 
hefur í gegn um víða veröld. Þessir 
mögnuðu ævintýraþættir fjalla um 
blóðuga valdabaráttu í konungsríki 
Westeros. Mögnuð saga þar sem 
svik, losti og yfirnáttúruleg öfl 
spila stórt hlutverk.

13 Emmy tilnefningar 
2011
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Stærsti nýi sjónvarpsþáttur ársins
HEFST 23. SEPTEMBER
Idol-dómarinn Simon Cowell mætir aftur til leiks í The X 
Factor, sem er tvímælalaust stærsti sjónvarpsþáttur ársins 
í Bandaríkjunum. Hér er ekkert aldurstakmark og ekki bara 
einstaklingar sem keppa, heldur einnig sönghópar. Paula 
Abdul er einnig meðal dómara.



HEFST Í OKTÓBER
Modern Family hefur slegið í 
gegn og er orðinn einn vinsælasti 
gamanþátturinn í Bandaríkjunum og 
hjá áhorfendum Stöðvar 2. Þættirnir 
fengu Emmy-verðlaunin sem besta 
gamanþáttaröðin 2010 og eru 
tilnefndir aftur í ár.

Emmy-verðlaun 2010 sem 
besti gamanþátturinn

HEFST Í NÓVEMBER
New Girl er ný gamanþáttaröð 
sem hefur göngu sína í haust og er 
væntanleg á Stöð 2 fljótlega. Þetta 
er sú gamanþáttaröð sem flestir 
búast við að slái í gegn í vetur.
Jess Day er hálfgerður nörd en 
ofurjákvæð og hefur óbilandi trú á 
fólki sem á það ekki alltaf skilið.

Nýir gamanþættir um 
samskipti kynjanna

KVIKMYNDIR O.FL. | GRÍN OG GÆÐI Í ALLAN VETUR
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Bráðfyndnar barneignir

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Up All Night er gamanþáttur 
með Will Arnett og Christina 
Applegate í aðalhlutverkum frá 
framleiðendum Saturday Night 
Live og 30 Rock. Þættirnir fjallar 
um nýbakaða foreldra og allar 
þær ótrúlegu uppákomur sem þeir 
lenda í.

HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Ný þáttaröð sem slegið hefur í 
gegn vestanhafs og er framhald 
þegar ákveðið. Miskunnarlaus 
lögfræðingur ræður bráðsnjallan 
ungan mann til starfa. Sá hefur 
ekki lögfræðiréttindi - bara 
sannkallað ofurminni!

Tveir lögfræðingar 
-  ein réttindi

HEFST 13. SEPTEMBER
Mike & Molly er nýr rómantískur 
gamanþáttur frá Chuck Lorre, 
heilanum á bak við vinsælustu 
gamanþáttaraðir í Bandaríkjunum, 
Two and a Half Men og The Big 
Bang Theory.

Vinsælasti nýi
gamanþátturinn í 
Bandaríkjunum

Matt LeBlanc snýr aftur... 
sem Matt LeBlanc
HEFST EFTIR ÁRAMÓT
Nýr gamanþáttur með Matt LeBlanc (Joey úr Friends) 
sem fjallar um bresk hjón sem hafa slegið í gegn í 
heimalandinu með gamanþátt og er boðið til Hollywood 
til að gera endurútgáfu af þættinum. Vandinn er að 
Matt LeBlanc á að leika aðalhlutverkið. Þess má geta 
að LeBlanc er tilnefndur til Emmy-verðlauna fyrir 
frammistöðu sína.

episodes

HEFST Í OKTÓBER
Glee-æði hefur gripið heims-
byggðina og áhorfendur Stöðvar 
2 fá að njóta þessara einstaklega 
vel heppnuðu þátta sem hafa 
hlotið Golden Globe verðlaunin 
undanfarin tvö ár sem bestu 
gaman- og tónlistarþættirnir.

Golden Globe verðlaunin 
2010 og 2011

Charlie Sheen 
kveður með stæl

Áttunda og jafnframt síðasta 
þáttaröðin þar sem Charlie Sheen 
leikur aðalhlutverkið í Two and a 
Half Men. Þetta eru þættir sem 
áhorfendur elska, enda hafa þeir 
verið allra vinsælustu gamanþættir 
Stöðvar 2 undanfarin ár.



ÞÚ FÆRÐMEIRA FYRIR PENINGANAStöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2 og sýnir yfir 200 úrvals-bíómyndir í hverjum mánuði



New York aðeins 
20.900 kr. 
aðra leiðina með sköttum og gjöldum.  

Ferðatímabil 2.sept-9.des 2011.

Osló aðeins 
10.900 kr. 
aðra leiðina með sköttum og gjöldum.  

Ferðatímabil 2.sept-29.okt 2011.

Nú býðst áskrifendum í Stöð 2 
Vild Leikhúskort Þjóðleikhússins á 
frábæru tilboðsverði.

Þú velur fjórar sýningar sem þú vilt sjá 
og borgar aðeins

9.900 kr. 

Tenerife – paradís vandlátra

Dublin – litla stórborgin
Leikhúskort á 
frábæru verði

Allar skíðavörur með 
25% afslætti!

Eyjan tilheyrir Kanaríeyjaklasanum en nýtur afgerandi sérstöðu fyrir 
einstakt náttúrufar og veðursæld, hreinleika og frábæran aðbúnað.

Írar eru vingjarnlegir og þekktir fyrir að taka vel á móti gestum og hafa 
íslenskir ferðamenn verið sérstaklega velkomnir í Dublin. Úrval Útsýn 
býður nú uppá að þessu sinni spennandi haustferð til Dyflinnar. 

Everest, Skeifunni 6, 
býður Vildaráskrifendum 
allar skíðavörur með 
25% afslætti í september.

Almennt verð: 111.300 kr.
Heildarafsláttur: 125.600 kr.

Almennt verð: 121.750 kr.
Heildarafsláttur: 63.700 kr.

Almennt verð á mann: 89.900 kr.
Heildarafsláttur: 24.000 kr.

M.v. 2 fullorðna í tvíbýli í 4 nætur með morgunmat á hótel Bewleys. Fleiri gistimöguleikar í boði!

*Innifalið: Flug, skattar, gisting með 
morgunmat og íslensk fararstjórn.

M.v. 2 fullorðna og 2 börn með 1 
svefnherbergi á Hótel Tropical Playa.

* Innifalið: Flug, skattar, gisting með 
morgunmat og íslensk fararstjórn.

Vildartilboðsverð á mann frá: 79.900 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna í bókun: 89.900 kr.*

Vildartilboðsverð á mann frá: 77.900 kr.*
Fullt verð 11.900 kr.

Tryggðu þér sæti í vetur.Gildir frá 7.-14. sept

Tilboðið gildir frá 5.-15. sept.

Bókanir fara fram í gegnum vef Stöðvar 2, stod2.is.

Til Oslóar og New York 
með Iceland Express
Einstök tilboð sem gilda frá 12.-14. sept.

Græjaðu þig upp fyrir veturinn!

STÖÐ 2 VILD | SEPTEMBERTILBOÐ

29. sept. - 3. okt.

Brottför: 13.9 2011 – vika
(hægt að bóka eina eða tvær vikur)



World Class býður áskrifendum í 
Stöð 2 Vild, 20% afslátt af öllum 
1, 3 og 6 mánaða kortum í 
heilsurækt og baðstofu/heilsurækt

Tilboð í september Tilboð í september

Tertio skrifborðsstóll 
með 25% afslætti
Penninn býður Vildaráskrifendum 
Stöðvar 2 glæsilegan Tertio skrif-
borðsstól með 25% afslætti.
Gæðastóll með 5 ára ábyrgð.

Full verð: 69.900 kr.

Tilboð Pennans gildir frá 8.-15.sept.

Tilboð er í gildi frá 5.-15.sept.

Vildartilboðsverð:

52.425 kr.

Stöð 2 Vild býður World Class velkomið í hóp samstarfsfyrirtækja.

World Class býður áskrifendum í Stöð 2 Vild einstakt tilboð á 
grunnnámskeið í Crossfit.

Farið er í undirstöðuæfingar í CrossFit og grunnurinn lagður.

Lögð er áhersla á að þátttakendur geri æfingarnar rétt.

Námskeiðið hefst 5. september er í 6 vikur.

Vildaráskrifendur fá 20% afslátt af námskeiðinu.

Laugar Spa bjóða áskrifendum í Stöð 2 Vild einstakt tilboð á snyrti- og 
nuddmeðferðum í september.

Laugar Spa er fyrsta flokks snyrti- og nuddstofa þar sem færustu 
fagmenn sjá til þess að veita gestum góða þjónustu og slökun frá amstri 
dagsins. Unnið er með vörur frá Guerlain og Comfort Zone en þær
snyrtivörur eru þekktar um allan heim. 

Þær meðferðir sem í boði eru, eru samsettar af fornum fræðum og 
nútíma þekkingu í bland við þau gæði sem náttúran hefur að geyma.
Vildaráskrifendur fá 15% afslátt af öllum snyrti- og nuddmeðferðum í 
september.

STÖÐ 2 VILD | EF ÞÚ NÝTIR ÞÉR TILBOÐIN GETUR ÞÚ Í RAUN HORFT FRÍTT Á STÖÐ 2

Pakkinn er snjöll lausn fyrir alla þá sem vilja val um heilbrigðara mataræði án málamiðlana. Í Pakkanum eru allar máltíðir 
dagsins matreiddar eftir kúnstarinnar reglum fyrir þig úr ferskasta hráefni sem völ er á. Hver pakki er sniðinn út frá 
ákveðnum hitaeiningafjölda og þvi getur hver sem er fundið góða lausn fyrir sig. Pakkinn samanstendur af 6 máltíðum 
sem eldaðar eru sérstaklega á hverjum degi. Kynntu þér málið á www.pakkinn.is og komdu þér af stað í léttari lífstíl! 

Meðlimir í Stöð 2 Vild fá 1.000 kr. afslátt af hverjum
dagskammti af Pakkanum út allan septembermánuð. 



13. SEPTEMBER
BARCELONA - AC MILAN / BORUSSIA DORTMUND - ARSENAL

14. SEPTEMBER
AJAX - LYON / BENFICA - MAN. UTD.

27. SEPTEMBER
REAL MADRID - AJAX / BAYERN MÜNCHEN - MAN CITY

28. SEPTEMBER
ARSENAL - OLYMPIAKOS / VALENCIA - CHELSEA

ÞÚ FÆRÐMEIRA FYRIR PENINGANA

Með Stöð 2 Sport fylgir Golf Channel auk hliðarrása

Með Stöð 2 Sport 2 fylgir Man Utd TV,

Liverpool TV og Chelsea TV


