
TÓNLIST, KVIKMYNDIR, SJÓNVARP, LEIKHÚS, LISTIR, ÍÞRÓTTIR, MATUR OG ALLT ANNAÐ

MORGUNBLAÐIÐ | mbl.isMONITORBLAÐIÐ 9. TBL 1. ÁRG. FIMMTUDAGUR 20. MAÍ 2010



�

www.kfc.is

899

Máltíð
mánaðarins



Besti söngvari þungarokksins
er fallinn frá. Hann hét Ronnie

James Dio og lést í vikunni af völdum
magakrabbameins, 67 ára að aldri. Þessi
litríki karakter er líklega þekktastur fyrir
að hafa tekið við af Ozzy Osbourne sem
söngvari hljómsveitarinnar Black Sabbath,
en þar að auki gerði hann garðinn frægan
með hljómsveitum á borð við Rainbow og
DIO.

Dio var ítalskur Ameríkani, óvenjulega
lágvaxinn (í kringum 150 sentimetrar
telja menn), og var nokkuð oft tvísaga
með aldur sinn. Hann er talinn upphafs-
maður þungarokkshornanna (handar-
hreyfingarinnar sem síðhærðir piltar í svörtu gera þegar
þeir heyra háværa rokktónlist), en eldgömul amma hans

notaði hornin gegn illu augnaráði fólks úti
á götu.

Dio var Íslandsvinur, en hann kom fram
ásamt Black Sabbath á stórtónleikum
þeirra á Íslandi árið 1992. Hann var
rómaður fyrir vingjarnlegheit sín og öfluga
söngrödd, en fáir komast með tærnar þar
sem þunnhærði rokkdvergurinn hafði
hælana þegar kemur að pungmiklum
þungarokkssöng. Ef þú hefur ekki heyrt
lög á borð við Holy Diver og Don’t Talk To
Strangers mælist ég til þess að þú bætir úr
því í snarhasti.

Hvíl í friði kæri Dio. Þín verður sárt
saknað.

Haukur Viðar Alfreðsson.

„Mér finnst ekki skipta miklu máli að fara eftir
þeirri staðalímynd sem fylgir Ungfrú Ísland
heldur bara vera maður sjálfur og annað hvort
fílar fólk mann eða ekki,“ segir Guðrún Dögg
Rúnarsdóttir, fráfarandi Ungfrú Ísland. Hún lætur
titilinn af hendi annað kvöld þegar ný stúlka
verður krýnd á Broadway.

„Sumir eru með gamaldags viðhorf og ætlast
til þess að maður sé fullkominn,“ segir Guðrún
Dögg, en í hennar huga er það ekki endilega
hlutverk fegurðardrottninga að vera fyrirmynd
annarra. „Mér finnst aðalmálið vera að fara út
og keppa fyrir Íslands hönd. Ég held það líti alls
ekkert allar stelpur upp til Ungfrúar Ísland.“

Bannað innan 18 ára
Myndband sem sýnt var í Ungfrú Reykjavík

í vetur vakti misjöfn viðbrögð en í því sáust
þátttakendur róla sér í nærfötum einum klæða
og þótti mörgum myndbandið gróft og jafnvel
klámfengið. Þannig hefur myndbandavefurinn
Youtube gripið til þess ráðs að banna mynd-

bandið þeim notendum sem eru yngri en 18 ára
gamlir.

„Ég veit að myndbandið átti að líta rosalega
vel út en þetta er komið út í svo
miklar öfgar. Í Miss World og
Miss Universe eru mynd-
böndin svona svakalega
gróf en á Íslandi þá finnst
mér þetta ekki henta,“ segir
Guðrún Dögg og telur að
betra hefði verið að ganga
ekki alveg svona langt. „Ef
ég væri amman eða afinn þá
hefði ég allavega ekki viljað
sjá barnabarnið mitt í þessu
myndbandi.“

Vandræðalegt að detta
Þegar Guðrún Dögg horfir

yfir farinn veg er hún ánægð með reynsluna og
segir ekkert sem hún hefði viljað gera öðruvísi.
Hún lumar þó á góðu ráði fyrir þá stúlku sem við

titlinum tekur. „Það verður alltaf fólk sem finnst
að einhver annar hefði átt að vinna og ég vil bara

ráðleggja næsta sigurvegara að taka það ekki
inn á sig ef hún fær einhverja

slæma gagnrýni. Fyrst tók
ég það svolítið inn á mig en
svona er þetta bara,“ segir
hún.

Aðspurð segist hún ekki
ætla að fara út með plompi
á sviðinu eins og forveri
hennar, Unnur Birna, gerði og
enginn virðist ætla að leyfa
henni að gleyma. „Unnur
Birna er yndisleg en þetta
var svo vandræðalegt. Mig
langar allavega ekki að lenda í
því,“ segir hún og tekur undir

að þetta hljóti að vera versta
martröð fegurðardrottninga. „Og bara allra sem
eru á sviði. Ef maður dettur á sviði þá er það bara
mega vandræðalegt.“
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Asdis Ran aka
the IceQueen
Cannes here
I come!! ;) I
will hopefully

be able to update you guys
with hot photos straight from
Cannes this week..

16. maí kl. 8:22

Bubbi Mort-
hens Logn
-hiti 10 gráður
tvö Lömb sofa
á moldarbing

gróðurmoldin mín Mamman
horfir með glampa í augum
á rósir sem eru birjaðar að
laufgast ég læsi hliði og hvísla
góða nótt 14. maí kl. 23:43
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Monitor
mælir með

Cafesigrun.com er
skemmtileg síða þar sem finna
má glás af
uppskriftum.
Höfundur
leggur mikið
upp úr
hollustu og
hefur breytt
uppskriftum til
hins betra. Einnig
er hægt að skoða uppskriftir að
máltíðum sem kosta lítið. Tilvalið
fyrir sælkera í aðhaldi og sparnaði
að líta við og finna sér eitthvað
sniðugt.

Íslenska kvenna-
landsliðið í handknattleik mætir

því franska í gríðarlega
mikilvægum leik næsta

miðvikudagskvöld.
Stúlkurnar vantar
aðeins eitt stig til
þess að komast
á EM og vantar

stuðning okkar allra
til að ná því takmarki.

Leikurinn hefst klukkan
20:15 og kostar aðeins þúsundkall
inn í forsölu.

Herralagerinn er
outlet-verslun í Skeifunni sem selur
flottar merkjavörur
á fáránlega góðu
verði. Ef þig
vantar jakkaföt
eða kjól fyrir
útskriftina
er lagerinn
algjörlega málið.
Fatnaður frá Hugo
Boss og fleiri merkjum.

Vikan á...

Feitast í blaðinu

Þrjár landsliðs-
stelpur í handbolta
teknar í makeover
og góð förð-
unarráð gefin. 4

Gunnar Nelson í
viðtali, en hann
er einn efnilegasti
MMA-kappi
heims í dag.

Davíð Þór Viðars
pirraði marga
Haukamenn með
ummælum á
Facebook.
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Prince of Persia
með Gísla Erni og
allar frumsýningar
í bíóhúsum
landsins. 14

Fílófaxið tekur
saman alla helstu
viðburði helgarinnar
á einum
stað. 11

Á NETINU

VIÐBURÐURINN

Í FATASKÁPNUM

Fridrik Ómar
Ljósmyndarar!
Vinsamlegast
hættið að
PHOTO-

SHOPPA ljósmyndir af gosinu.
Þetta er ekki rétt og hjálpar
ekki til þeirri herferð sem í
gangi er, að sannfæra fólkið
erlendis um að það sé líft á
Íslandi 14. maí kl. 11:09

Efst í huga Monitor

Guðrún Dögg lætur Ungfrú Ísland-kórónuna af hendi á föstudagskvöld

GUÐRÚN DÖGG ÆTLAR EKKI AÐ HRASA
ÞEGAR HÚN KRÝNIR ARFTAKA SINN

Haffi Haff oh
yeaaa... i really
want to go out
and get myself
a juicy, crispy,

spicy SNACK! oh yeaaa...
16. maí kl. 23:04

Jónína
Benedikts-
dóttir Þegar
ég vaknaði þá
láku tárin úr

augunum; ekki af sorg.
15. maí kl. 8:27

�
Ronnie James Dio: 1942 - 2010

ÞEKKTAR ÚR
UNGFRÚ ÍSLAND
1957 Bryndís Schram
1969 María Baldursdóttir
1983 Unnur Steinsson
1988 Linda Pétursdóttir
1995 Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
2002 Manuela Ósk Harðardóttir
2003 Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir
2005 Unnur Birna Vilhjálmsdóttir

Annað
hvort fílar
fólk mann
eða ekki

Mynd/Árni Sæberg
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Glaðningar í hverri viku. Fylgstu með.
facebook.com/monitorbladid
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„Myndbandið er nokkurs konar
ádeila eða satíra. Það byrjar eins
og klassískt forvarnarmyndband,
þar sem fólk kemur að slysstað
og maður veitir fórnarlambi
hjartahnoð. En fljótlega breytist
það í andhverfu sína þegar fólkið
fer að leika sér með fórnarlömbin,“
segir Helgi Jóhannsson, leikstjóri
tónlistarmyndbandsins við lagið
Supertime sem Davíð Berndsen
gerði vinsælt í fyrra.

Myndbandið hefur vakið mikla
athygli og var á dögunum tilnefnt til
verðlauna á stórri kvikmyndahátíð,
Los Angeles Film Festival sem fer
fram í júní. Þótt hátíðin flokkist
sem svokölluð indie-hátíð keppir
Helgi á móti stórum nöfnum á

borð við Coldplay, MGMT og OK Go.
„Það yrði ekkert leiðinlegt að hljóta
verðlaunin, þó ég sé nú seint að fara
að vinna OK Go-myndbandið,“ segir
Helgi og hlær.

Hittir þekkt nöfn í
bransanum

Los Angeles Film Festival dregur
að sér hátt í 100 þúsund gesti
og fjölda þekktra andlita. Til að
mynda mættu Brad Pitt og Elton
John á hátíðina í fyrra. Helgi segir
tilnefninguna og boðið á hátíðina
fyrst og fremst mikinn heiður, en
á erfitt með að átta sig á hvort
hann hljóti einhver stór tækifæri í
kjölfarið.

„Ég þekki ekki alveg nógu vel

til þessarar hátíðar. Ég veit að
myndbandið verður sýnt í stórum
sal og ég kem til með að svara
spurningum eftir það. Svo verða
þarna viðburðir þar sem fólk
fær tækifæri til þess að tala við
framleiðendur og stór nöfn úr
kvikmyndageiranum,“ segir Helgi
og bætir við: „Þetta gæti skilað
einhverju og þetta gæti skilað engu.
Maður veit ekki fyrr en eftir á.“

Myndbandagerð mest
spennandi

Helgi hefur að mestu starfað

sem klippari og er búinn að gera
nokkrar auglýsingar, en er frekar
nýlega farinn að ryðja sér til rúms
í tónlistarmyndbandagerð. Næst á
dagskrá hjá Helga er að leikstýra
myndbandi fyrir Hjaltalín og segist
hann vel geta hugsað sér að halda
áfram að gera tónlistarmyndbönd,
þótt það sé ákveðið hark. „Ég hef
engan sérstakan áhuga á því að
gera auglýsingar. Eins og staðan
er núna á Íslandi er það ekkert
sérstaklega heillandi bransi. Ég vil
frekar halda áfram að klippa og gera
þetta í harki á milli.“

Yrði ekki
leiðinlegt
að vinna
Helgi Jóhannsson er tilnefndur til
verðlauna fyrir myndbandið Super-

time á Los Angeles Film Festival

Sigurför Supertime
Supertime-myndbandið var frum-
sýnt í ágúst í fyrra og hefur verið
skoðað yfir 250 þúsund sinnum
á YouTube. Það hefur einnig verið
sýnt á hátíðum víðs vegar um
heiminn og hlotið góðar viðtökur. Þá
fylgdi myndbandið með DVD-útgáfu
snjóbrettamyndarinnar They Came
From, sem var dreift í hálfri milljón
eintaka um allan heim og sýnt á
Netinu og á sjónvarpsstöðvum í
Evrópu og Bandaríkjunum.

HELGI JÓHANNSSON ER
AÐ GERA GÓÐA HLUTI

Mynd/Kristinn

„Hugmyndin spratt upp yfir
hvítvíni“, segir Alexandra Ásta
Axelsdóttir um nýtt tískublogg sem
hún setti upp fyrir rúmum mánuði
ásamt móður sinni Sigríði Helgu,
Snædísi Guðmundsdóttur vinkonu
og Ingunni systur. Wardrobe
wonderland hefur fengið frábærar
viðtökur en síðan var sett upp fyrir
nokkrum vikum og fær hundruði
heimsókna á dag.

Fyrir allan aldur
Stelpurnar leggja mikið upp úr

fjölbreytni og Alexandra tekur
gjarnan myndir af kærasta sínum
og bróður sem birtast á blogginu.
„Mamma er nýkomin inn í bloggið
en ég hef tekið mynd af henni hvern
dag og birt vikulega. Við höfum
hvatt hana til að skrifa pistla undir
titlinum fyrir allan aldur sem eru
væntanlegir á síðuna. Snædís var
að klára próf svo hún kemur einnig
meira inn á næstunni.“ Yngsti
bloggarinn, Ingunn, er aðeins 14 ára
gömul en hún hefur mikinn áhuga
á tísku og klæðist gjarnan fötum

móður sinnar og systur. Mæðgurnar
nota allar sömu fatastærð og versla
því oft saman.

Götustíll Reykjavíkur
Alexandra segist ekki skoða mikið

erlend tískublogg en fylgist með
amlul.com og cherryblossomgirl.
com. ,,Mig langar að færa inn götu-
stíl í Reykjavík á bloggið í sumar,
taka myndir af fólki í miðbæ Reykja-
víkur og birta“, segir Alexandra en
bloggið er enn glænýtt og verður
gaman að fylgjast með.

Móðins mæðgur
Wardrobe Wonderland er ný tískubloggsíða haldið úti
af mæðgum og vinkonu þeirra. Síðan hefur á skömmum
tíma áunnið sér marga lesendur sem fer ört fjölgandi.

Mynd/Eggert

ELDRI SYSTIRIN ALEXANDRA
ER FORSPRAKKI SÍÐUNNAR

INGUNN ER AÐEINS 14 ÁRA
OG HEFUR FLOTTAN STÍL

SNÆDÍS ER TÖFF OG ÞORIR AÐ
FARA SÍNAR EIGIN LEIÐIR

SIGGA ER TÍSKUFYRIRMYND
DÆTRA SINNA

SNÆDÍS, ALEXANDRA, INGUNN OG
SIGGA MYNDA GOTT BLOGGTEYMI

WWW.WARDROBE-WONDERLAND.BLOGSPOT.COM
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LANDSLIÐS MAKEOVER

Monitor rakst á þrjá leikmenn landsliðsins í æfingagallanum fyrir utan Monitorstaði. Við
kipptum þeim inn, hringdum í Vero Moda og Maybelline og tókum stúlkurnar í makeover.

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta vantar nú aðeins eitt stig til að komast áfram á EM, í fyrsta sinn í sögu liðsins.
Stúlkurnar spila leik gegn Frökkum miðvikudaginn næstkomandi sem skiptir miklu máli fyrir framhaldið.

Rebekka Rut Skúladóttir
21 árs / Valur / Vinstra horn

Hvað tekur þú í bekk? Eitthvað lítið.
Hefðir fyrir leiki? Er alltaf með sömu
rútínuna, klæðist sama topp og
hjólabuxum.
Málar þú þig fyrir leiki?
Já, bara eins og venjulega.
Hvað ertu að gera utan boltans?
Er í hjúkrunarfræði.
Myndarlegasti handboltamaður á

Íslandi? Alexander Petterson.
Óþekkust í landsliðinu?
Anna Úrsúla.
Tískulögga landsliðsins?
Engin ein fram yfir aðra.
Hvert ferðu út að
skemmta þér?
Oliver og Vegamót.
Ertu stressuð
fyrir leiknum gegn
Frökkum? Við tökum
þennan leik.

Rakel Dögg Bragadóttir
23 ára / Levanger í Noregi /
Miðjumaður og skytta

Hvað tekur þú í bekk? Hef ekki tekið í
bekk í nokkur ár vegna meiðsla en metið
var 60 kíló.
Hefðir fyrir leiki? Er ekki hjátrúarfull en
passa vel upp á að hvílast og borða vel.
Málar þú þig fyrir leiki? Já, bara eins og
venjulega.
Hvað ertu að gera utan boltans? Er að
útskrifast úr hagfræði við HÍ, hef tekið
námið samhliða boltanum í fjarnámi.
Myndarlegasti handboltamaður á Íslandi?
Kristján Kristjánsson í Stjörnunni.
Óþekkust í landsliðinu? Anna Úrsúla, hún
hefur sínar leyndu hliðar.
Tískulögga landsliðsins? Karen Knúts-
dóttir.
Hvert ferðu út að skemmta þér?
Kaffibarinn, B5 og Austur.
Ertu stressuð fyrir leiknum gegn
Frökkum? Nei, ég hef mjög góða
tilfinningu fyrir leiknum, hópur-
inn er vel stemmdur.

Stella Sigurðardóttir
20 ára / Fram / Vinstri skytta

Hvað tekur þú í bekk? 35 kíló.
Hefðir fyrir leiki? Er frekar hjátrúarfull,
borða yfirleitt með Karen og spila í
sama íþróttatopp.
Málar þú þig fyrir leiki? Já, yfirleitt
eitthvað smávegis.
Hvað ertu að gera utan boltans? Er
að útskrifast úr Versló og þjálfa yngri
flokka hjá Fram.
Myndarlegasti handboltamaður á
Íslandi? Alexander Petterson.
Óþekkust í landsliðinu? Hanna G.
Stefánsdóttir.
Tískulögga landsliðsins? Rakel
Dögg.
Hvert ferðu út að skemmta þér?
Oliver og Vegamót.
Ertu stressuð fyrir leiknum gegn
Frökkum? Nei, er frekar spennt
en þetta verður erfiður leikur.

STELLA

REBEKKA RUT

RAKEL

Stella
Kjóll 5.990 kr.
Leggings 2.490 kr.

Rakel
Síður bolur 6.500 kr.

Gallaleggings 6.990 kr.
Rúskinnsjakki 29.990 kr.

Taska 8.990 kr.
Skór 9.900 kr.

Rebekka Rut
Hlýrabolur 2.990 kr.
Silkikjóll 22.990 kr.
Veski 3.990 kr.
Skór 9.500 kr.

Myndir/Golli, Förðun/Erna Hrund og Hafdís Helga

Myndir/Ómar

Pure Pulse Perfection
maskari
Nýjasta þróunin á snyrtivöru-
markaðnum en maskarinn er með
innbyggðum titrara. Titringurinn
aðskilur augnhárin algjörlega
svo þau virðast vera fleiri. Þessi
maskari lengir ótrúlega og helst
vel á yfir daginn.

Color Sensational
varalitur
Inniheldur hreint
litarefni og gerir varirnar
þínar ómótstæðilegar. Þegar
varalitur er borinn á er best
að móta fyrst varirnar með
varablýanti, þá helst liturinn
lengur. Æðislegur litur fyrir
sumarið er Delicate Coral
sem er einmitt liturinn sem
Rebekka er með.

Color Sensational varagloss
Næringarríkir glossar sem gefa vörunum
safaríkt og fágað útlit. Til þess að poppa líka
upp á varaliti er æðislegt að bæta smá gloss
yfir og fá þannig auka litabúst.

L´Oréal Hydrafresh bæði til
fyrir venjulega húð og fyrir
þurra/viðkvæma húð
Undirstaða fallegrar förðunar er heilbrigð
rakanærð húð, þess vegna er mikilvægt að
byrja á því að nota gott rakakrem. Eyestudio Quads

Brúntóna pallettan er must
have og er hægt að nýta hana
í dag- og kvöldförðun eins og
við sýnum hér á Rebekku og
Rakel. Einnig eru leiðbeiningar
aftan á boxinu hvernig best er
að nota augnskuggana. Gott
er að hafa alltaf svamp við
höndina þegar þið eruð að
mála ykkur því hann virkar
eins og strokleður á það sem
fer úrskeiðis.

Affinitone
Þetta púður er eitt best
geymda leyndarmál
Maybelline, æðislegt fyrir
sumarið, þá er gott að setja
hyljara á þau svæði sem
þið viljið fela og strjúka svo
púðrinu létt yfir.

Dream Satin Liquid
Gefur fallega airbrush-áferð.
Til að fá bestu útkomuna berið
farðann á með höndunum.

Expert Wear
Brosið eða sjúgið
kinnarnar inn
til að sjá hvar
liturinn á að fara,
passið að dusta
létt úr burstanum
til að setja ekki of
mikið og strjúkið
létt yfir svæðið í
átt að eyrunum.

GÓÐ FÖRÐUNARRÁÐ

Förðunarráð og
skemmtilegir leikir
Núna er Maybelline
með spurningaleik
í gangi sem tengist

Monitor. Kíkið á
Facebook og leitið

að Maybelline-
Reykjavík. Þar eiga
allir möguleika á að
vinna flottan farða

frá Maybelline.
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Myndir/Ernir

Ruglað
saman
reitum
Eins og margir muna var Hera
Björk hársbreidd frá því að
verða fulltrúi Danmerkur í
Eurovision í fyrra. Það hefði
ekki verið í fyrsta sinn sem
Íslendingur gerði slíkt því
Tómas nokkur Þórðarson
keppti fyrir Danmörku árið
2004 með skammarlega laginu
Shame on You en einnig keppti
Eiríkur Hauksson með norska
sönghópnum Just4fun
árið 1991.
Frægasta dæmi
þess að lönd
sendi útlending
í keppnina er
líklega Celine Dion
sem vann fyrir Sviss
árið 1988. Það hefur þó gerst
ótal sinnum. T.d. hafa Eistar
tvisvar sinnum sent Svía og
Svisslendingar sent eistneskt
stelpuband á síðustu tíu árum.
Og svo mætti lengi telja. Svíum
þótti þeir eiga nokkuð í sigri
Helenu Paparizou fyrir Grikki
árið 2005 enda hafði hún búið
í Gautaborg alla sína ævi - svo-
lítið eins og ef Emiliana Torrini
myndi sigra fyrir Ítali.
Svipuð dæmi er að finna í
keppninni í ár. Söngkonan
Eva Rivas sem keppir fyrir
Armeníu hafði aldrei komið til
landsins fyrr en hún tók þátt
í undankeppninni þar þótt
hún sé ættuð þaðan. Þá var
rúmenska lagið næstum því
dæmt úr leik þar sem annar
höfundurinn og flytjandinn
er norskur ríkisborgari þótt
hann eigi rúmenskan föður, en
reglurnar þar í landi heimila
ekki erlenda lagahöfunda.
Bretinn Jon Lilygreen keppir
svo fyrir Kýpur en fáum
sögum fer af því hvernig það
kom til. Öllu athyglisverðara
er að einn höfunda lagsins
Drip drop frá Aserbædjan ber
hið íslenska nafn Stefán Örn
en því lagi er spáð sigri af
mörgum veðbönkum. Þrátt fyrir
töluverða eftirgrennslan hefur

undirritaður ekki fengið
staðfest að þar

sé á ferðinni
Íslendingur
en það
verður
að teljast
nokkuð
líklegt.

Það er því
ýmislegt leyfi-

legt í Eurovision.
Hin bandaríska Dita Von Teese
var á sviðinu með Þjóðverjum
í fyrra og tæknilega séð virðist
ekkert því til fyrirstöðu að þjóð
með nægt fjármagn fengi Lady
Gaga eða Beyonce til að taka
þátt. Það væri hins vegar afar
sorgleg þróun. Ætli maður geti
ekki bara þakkað fyrir þetta
bankahrun því annars væru
Susan Boyle og Elton John
örugglega að keppa fyrir Ísland
í boði Landsbankans. Þá vildi ég
nú frekar senda Sjúbídú aftur.

haukurjohnson@monitor.is

1
vika

í Eurovision

Töffaralúkkið
er alltaf flott

Davíð Þór gagnrýndur fyrir ummæli á Facebook

Flestir föttuðu
að þetta var djók

„Ég held að langflestir hafi áttað sig á því að þetta var
djók. Það er kannski ágætt að þeir sem föttuðu það ekki
sjái það nú svart á hvítu,“ segir knattspyrnumaðurinn
Davíð Þór Viðarsson. Eftir leik FH og Hauka í Pepsi-
deildinni síðasta sunnudag skrifaði Davíð umdeilda
stöðuuppfærslu á Facebook-síðu sína. Davíð var fyrirliði
FH-inga þegar þeir urðu Íslandsmeistarar í fyrra en hélt
til Svíþjóðar í atvinnumennskuna í vetur og spilar nú
með Öster í 1. deildinni þar í landi.

Ekki voru allir á eitt sáttir við orð Davíðs og fékk
hann meðal annars eftirfarandi athugasemd: „Þvílíkur
hroki og viðbjóður sem kemur frá þér ... Ert þér,
fjölskyldu þinni og uppeldisfélagi til skammar með
þessum orðum!“ Davíð er þó rólegur yfir öllu saman.
„Fjölskyldan talar allavega ennþá við mig og FH-ingarnir

eru ekki ennþá búnir að hringja og skamma mig,“ segir
hann og hlær. Davíð ítrekar hins vegar að honum sé alls
ekki illa við Haukara í raun og veru. „Ég hef nákvæmlega
ekki neitt á móti Haukum og á marga vini sem eru
Haukarar. Mér finnst bara mjög nett að þeir séu komnir
í efstu deild og það er gaman að við séum komnir með
alvöru nágrannaslag,“ segir Davíð.

EURO-HAUKUR ER DÓSENT Í EUROVISION

Daníel ofurgæi kíkti með
Monitor í Sautján og fann
sér flottan fatnað.

DANÍEL
HARÐARSON
Nemi á öðru ári í Versló
13.02.92

Hvað fílar þú helst í tísku um
þessar mundir?
Það sem ég finn hverju sinni.

Hvað fílar þú helst við lúkkið?
Mér finnst frakkinn flottur.

Hvaða flík keyptir þú síðast?
Ég keypti bol í Abercrombie á
Flórída.

Uppáhaldsflíkin?
66°N úlpan kemur sér alltaf vel.

Eitthvað sem þú myndir aldrei
klæðast?
Gallajakka og kvenmannsfötum.

Hvað ertu að hlusta á?
Hip-hop en annars hlusta ég á allt
utan dauðarokks.

Uppáhaldskvikmynd?
Don’t Be a Menace to South Central
While Drinking Your Juice in the
Hood.

Hvað ætlar þú að gera í sumar?
Vinna í Fóðurblöndunni, fara í
útilegur og til Eyja.

Notar þú snyrtivörur?
Hárvörur og stundum rakakrem.

Fallegasti karlmaður í heimi?
David Beckham.

Fallegasta kona í heimi?
Jessica Alba.

SAMSØE&SAMSØE
SKYRTA
Litríkar köflóttar
skyrtur eru sjóðheitar.
14.990 kr.
Galleri Sautján

MAO FRAKKI
Herraleg yfirhöfn
sem klæðir alla.
24.990 kr.
Galleri Sautján

CLAE-SKÓR
Þæginlegir skór
sem ganga við allt.
19.990 kr.
Galleri Sautján

DIESEL-GALLA-
BUXUR
Klassískar gallabuxur
með flottu sniði.
19.990 kr.
Galleri Sautján

ÚR
Nauðsynlegt að
eiga flott úr, ekki
vera seinn.
16.990 kr.
Galleri Sautján

„WHITE MUSK SPORT”
SVITALYKTAREYÐIR
Gott að allar snyrtivörurnar
beri sama ilminn.
1.490 kr.
Body Shop

„WHITE MUSK SPORT”
ILMVATN
Sambland sítrusilms og
unaðsaukandi amburs.
3.490 kr.
Body Shop

„WHITE MUSK
SPORT” HÁR- &
STURTUSÁPA
Fyrir hressa,
unga menn.
1.690 kr.
Body Shop

DAVÍÐ ÞÓR VIÐARSSON
Í FH-BÚNINGNUM

Davíð Þór Viðarsson Nenni ekki að hlusta
á fólk væla yfir því að FH hafi verið heppið
að vinna leikinn áðan. Sannleikurinn er sá
að Haukar eru heppnir að fá yfir höfuð að
spila í sömu deild og FH! Sumt vælið hérna á
Facebook er svo aumkunarvert að það hálfa
væri nóg. Skjótið ykkur. 16. maí 23:43



LANCÔME GJAFADAGAR
Í LYFJU LÁGMÚLA, LAUGAVEGI OG SETBERGI

FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG

Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Lancôme vörur:
~ Augnskuggapalletta í fallegum sumarlitum (nokkurir litir)

~ Rouge Absolue varalitur

~ Lancôme mini maskari

~ Slimissime 360 gegn apelsínuhúð 40 ml

Verðmæti kaupaukans
kr. 18.100.-
Einnig aðrar gerðir kaupauka
Gildir meðan birgðir endast

Fyrsti maskarinn frá Lancôme sem
sjáanlega endurnýjar augnhárin.

Þéttir augnhár eftir augnhár.
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Lágmúla 5 – sími 533 2390
Laugavegi 16 – 552 4045
Setbergi sími – 555 2306



GUNNAR NELSON
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Íslendingurinn Gunnar Nelson er rísandi stjarna
í alþjóðlegum heimi blandaðra bardagaíþrótta
(mixed martial arts) þrátt fyrir ungan aldur. Hann
hefur alið manninn á Manhattan-eyju New York-
borgar undanfarið en er staddur hér á landi í
sumar til þess að kenna Íslendingum bardagalistir.
Fávís blaðamaður Monitor spurði Gunnar út í hinn
undarlega heim blandaðra bardagaíþrótta.

Hvað er MMA?
MMA er bardagaíþrótt sem er samblanda úr

flestum bardagaíþróttum heims. Þá aðallega þeim
sem eru lifandi og ætlaðar til alvöru bardaga, svo
sem júdó, sambó, box, kick-box, brasilískt jiu-jitsu
og svo framvegis. Þú mátt sparka og nota högg, þú
mátt glíma við andstæðinginn, grípa hann, setja
hann niður í jörðina og það eru alls kyns tök og lásar
sem þú getur notað. Högg í jörðinni líka. Þetta er í
rauninni eins og slagsmál nema að mennirnir eru
þjálfaðir og vita hvað þeir eru að gera. Það er í raun
allt leyfilegt, en það eru auðvitað nokkrar reglur, til
þess að koma í veg fyrir slys og þessháttar.

Sláist þið berhentir?
Nei. Við erum með grifflur sem eru ekki þykkari

en tveir til þrír sentimetrar. Grifflurnar eru opnar í
lófanum svo maður geti gripið og svoleiðis. Síðan
er maður með punghlíf, í stuttbuxum og með góm í
munninum.

Hvernig kynntist þú íþróttinni?
Ég byrjaði í karate þegar ég var 14 ára. Ég kom

þangað beint úr íshokkí. Ég æfði karate í þrjú ár og
þá kynnti félagi minn mig fyrir MMA. Það var hann
Jón Viðar, sem er formaður Mjölnis, félagsins sem
ég æfi hjá. Við glímdum í fyrsta skipti eftir einhverja
karate-æfingu og hann pakkaði mér saman. Þannig
byrjuðum við að æfa MMA einu sinni í viku og fíflast
eitthvað með það. Það var síðan ekki fyrr en ég varð
19 ára sem ég byrjaði að ferðast og berjast. Þá fór ég
til Írlands og var mikið þar og á Englandi. Síðan fór
ég til Hawaii og að lokum til New York fyrir einu og
hálfu ári.

Eru ekki bara klikkaðir menn í þessu?
Það eru klikkhausar í þessu eins og öllu öðru.

Annars er þetta bara ósköp venjulegt fólk. Mikið af
þessu fólki er bara fólk sem hefur gaman af því að fá

aðeins að tuskast. Það finnst það fleirum en maður
hefði haldið. En fyrir þá sem hafa ekki stundað
þetta eða kynnt sér þetta neitt þá lítur þetta kannski
svolítið klikkað út. Svolítið villt.

En eru allir vinir þegar bardaganum lýkur?
Menn faðmast iðulega eftir bardagann þó þeir hafi

verið með þvílíkan skæting fyrir bardagann, með alls
kyns orð um andstæðinginn og svoleiðis. En það er
bara promotion. Það er verið að fá inn meiri peninga,
bara svona eins og heimurinn er í dag. Þetta snýst
allt saman um peninga er það ekki?

Hversu góður ertu á heimsmælikvarða?
Það er nú erfitt að segja til um það. Ég reyni bara að

velta mér ekkert allt of mikið upp úr því. Mér finnst
ég ekki geta miðað mig við neitt nema sjálfan mig
fyrir viku, eða sjálfan mig fyrir ári. Það hefur voða
lítið upp á sig að vera að metast of mikið við aðra. Ég
get eiginlega ekki svarað þessari spurningu.

En hvernig hefurðu staðið þig í atvinnu-
mennskunni? Ég sá töluna 6 - 0 - 1...

Já, það er mitt professional record í MMA. Þetta eru
sex sigrar, engin töp og eitt jafntefli.

Það verður að teljast nokkuð gott, er það ekki?
Jú, það er nokkuð gott held ég bara.

Eru þetta heimsmeistaramót?
Nei. MMA er svolítið líkt boxinu að því leyti að

það eru bara svona keppnir sem eru sjálfstæðar
og í rauninni engin stór samtök sem geta sett
heimsmeistaramót, Evrópumeistaramót og þess
háttar. Þetta er meira show, svipað og í boxinu.

En fyrst það eru engin samtök, eru þá engar
staðlaðar reglur milli keppna?

Það eru reglur í hverri keppni fyrir sig og þær
eru rosalega svipaðar. Helsti munurinn er sá að í
Evrópu eru olnbogar í jörðinni ekki leyfilegir, en í
Bandaríkjunum hafa þeir verið leyfðir. Það eru svona
litlir hlutir hér og þar sem eru breytilegir, en yfirleitt
eru þetta sömu reglurnar.

Hvað er það við þetta sem heillar þig? Er þetta
útrás fyrir ofbeldishneigð?

Nei, alls ekki. En ég vil meina að menn sem
ná langt í íþróttum hafi alltaf ákveðna orku, að
einhverju leyti eru þeir ofvirkir. Ég var í rauninni of-
virkur sem barn. Ekkert agalegur samt. Ég átti samt
að vera á lyfjum en mamma vildi nú ekki setja mig
á nein lyf. En í dag er ég mjög rólegur og yfirvegaður
og fæ mína útrás í því sem ég er að gera. En þessir
menn hafa mikla orku og tilfinningar sem börn og
það leiðir til þess að stundum fara þeir að slást. En
þeir þurfa að læra að beina þeirri orku í rétta átt.
En það er kannski erfitt ef menn eru ekki með neitt
jákvætt í kringum sig.

Hvernig fílarðu þig í New York?
Stundum finnst mér mjög fínt að vera þarna

og sérstaklega til að byrja með, þegar þetta var
spennandi. En síðan þegar ég áttaði mig á því að ég
er aðeins meira fyrir ró og næði fór ég að sjá að New

York er kannski ekki beint staður fyrir mig til að vera
lengur á en nokkra mánuði í senn. Mér finnst þetta
flott borg og gaman að koma þangað, en ekki staður
fyrir mig til að búa á.

Hvernig er týpískur dagur hjá þér? Hvað ertu að
borða og hvernig æfirðu?

Ég vakna á morgnana og fæ mér það sem mig
langar í. Ég reyni að borða ávexti og egg, hnetur og
grænmeti. Ég borða yfirleitt ekki mikið fyrir æfingar.
Ég borða meira á kvöldin þegar allt er búið. En
eftir morgunmat fer ég á æfingu og það eru sirka
tveir klukkutímar. Eftir það fer ég og fæ mér að
borða og slaka á. Stundum fer ég aftur í gymmið að
spjalla við félagana, nú eða þá heim og fæ mér smá
bóndablund. Síðan er það bara önnur æfing og svona
er rútínan. Stundum fer maður út á lífið. Ég drekk
nú voða lítið. Fæ mér kannski eitt rauðvínsglas og
spjalla við félagana. Það er ekkert djamm eða neitt
svoleiðis, en maður reynir að vera lifandi og fylgjast
með borginni.

Hefurðu lent í götuslagsmálum?
Hvernig fór slagurinn?

Já já, ég hef lent í götuslagsmálum og svona iðulega
unnið. Ég hef nú alveg verið laminn. Aldrei neitt illa,
en í barnaskóla lenti maður alveg í slagsmálum. Ég
man nú samt ekki mörg dæmi. Einhvern tímann var
ég laminn af einhverjum eldri strákum. Annars bara
eitthvað hnoð milli manna, ekki nein hörkuslagsmál.

Ef það yrði hringt í þig og þér boðið aðalhlutverkið
í slagsmálamynd, værirðu til í það?

Ég myndi alveg íhuga það. Það færi bara eftir
aðstæðum og tíma. Ég hef voðalega lítið leikið, en
mér finnst það alveg gaman.

Ef þú fengir ógeð á þessu á morgun, hvað
myndirðu gera í staðinn?

Ég hef gaman af því að pæla í mannslíkamanum
og heimspeki. En ég veit ekki almennilega hvað ég
myndi vinna við ef ég myndi missa áhugann og
kæmi ekki nálægt þessu að neinu leyti. Ég veit ekki
hvernig ég myndi fjármagna það að ferðast. Það er
það sem mig langar mest til þess að gera.

Gunnar beitti blaðamann engu ofbeldi meðan á
viðtalinu stóð og sýndi ekki minnsta vott af
brjálsemi eða slagsmálafýsn.

Eftir Hauk Viðar Alfreðsson haukurv@monitor.is
Myndir: Golli golli@mbl.is

Klikkhausar í þ
eins og öðru

Ég var í rauninni
ofvirkur sem barn.

Ekkert agalegur samt. Ég
átti samt að vera á lyfjum en
mamma vildi nú ekki setja
mig á nein lyf.

Gunnar Nelson er ein bjartasta von heims í blönduðum bardagalistum og hefur náð
frábærum árangri í íþróttinni. „Ég er mjög rólegur og yfirvegaður,“ segir Gunnar.

Á 60 SEKÚNDUM
Fullt nafn: Gunnar Lúðvík Nelson.

Aldur: 21 árs.

Hjúskaparstaða: Í sambandi.

Fyrsti MMA-bardagi: 19 ára.

Árangur: Sex sigrar, eitt
jafntefli og ekkert tap.

Uppáhaldskall í Mortal Kombat:
Scorpion.

Uppáhaldshasarmyndahetja:
Bruce Lee og Jackie Chan.



þessu
9FIMMTUDAGUR 20. MAÍ 2010 Monitor

viðtalið

Fyrir þá sem hafa
ekki stundað þetta

eða kynnt sér þetta neitt þá
lítur þetta kannski svolítið
klikkað út. Svolítið villt.





fílófaxið

ÍSLANDSKLUKKAN
Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið

19:00 Stórbrotið skáldverk um
sjálfsmynd lítillar þjóðar og

sjálfstæði í glænýrri leikgerð. Íslandsklukkan
eftir Halldór Laxness er afmælissýning
Þjóðleikhússins, en 60 ár eru liðin frá opnun
þess þann 20. apríl árið 1950. Íslandsklukkan
var einmitt ein af þremur opnunarsýningum
leikhússins. Leikstjóri er Benedikt Erlingsson.
Miðaverð 3.400 krónur.

FERÐASAGA GUÐRÍÐAR
Víkingaheimar, Reykjanesbæ

20:00 Víkingaskipið Íslendingur
er orðið að leiksviði í nýju

leikhúsi í Víkingaheimum í Reykjanesbæ.
Þar er nú sýnd Ferðasaga Guðríðar eftir
Brynju Benediktsdóttur, í nýrri uppfærslu
Maríu Ellingsen, en sýningin fór upphaflega
sigurför um Bandaríkin og Kanada í tilefni
árþúsundamótanna. Miðaverð 3.400 krónur.

39 ÞREP
Íslenska óperan

20:00 Nýlegur gamanleikur eftir
Patrick Barlow byggður á

kvikmynd Alfred Hitchcock eftir samnefndri
skáldsögu John Buchan. Segir frá dekraða
glaumgosanum Richard Hannay, sem er
vanur ljúfu lífi bresku yfirstéttarinnar, en
sogast inn í æsispennandi atburðarás.
Leikstjóri er María Sigurðardóttir en með
aðalhlutverk fara Atli Þór Albertsson, Björn
Ingi Hilmarsson, Jóhann G. Jóhannsson
og Þrúður Vilhjálmsdóttir. Miðaverð 3.200
krónur.

AF ÁSTUM MANNS OG
HRÆRIVÉLAR
Þjóðleikhúsið, Kassinn

20:00 Af ástum manns og
hrærivélar er hjartnæmur

heimilistækjasirkus með Kristjáni
Ingimarssyni og Ólafíu Hrönn Jónsdóttur,
eftir Ilmi Stefánsdóttur, Kristján Ingimarsson,
Ólafíu Hrönn Jónsdóttur og Val Frey
Einarsson, sem jafnframt er leikstjóri.
Tugþraut í tengiflugi, Nilfisk-sjónhverfingar,
hrærivélasamdrættir, flögrandi forréttir,
samhæfður klútadans og fleiri töfrandi
uppákomur. Miðaverð 2.500 krónur.

GAURAGANGUR
Borgarleikhúsið, Stóra sviðið B

20:00 Ormur Óðinsson og
félagar eru mættir aftur á

fjalirnar í þessu ástsæla verki Ólafs Hauks
Símonarsonar. Aðalhlutverkið er í höndum
Guðjóns Davíðs Karlssonar en tónlistin í
verkinu var sérsamin af hljómsveitinni Ný
dönsk. Miðaverð 3.950 krónur.

DÚFURNAR
Borgarleikhúsið, Nýja sviðið B

20:00 Forstjórinn Róbert hverfur
eftir jólaboð fyrirtækisins.

Í kjölfarið sest vænisjúka taugahrúgan
Holgeir í forstjórastólinn, þótt honum sé það
þvert um geð. Meinfyndið leikrit eftir David
Gieselmann sem ætti að höfða til þeirra sem
hafa gaman af sjónvarpsþáttum á borð við
Klovn og The Office. Miðaverð 3.450 krónur.

KIMMO POHJONEN
NASA

21:00 Kimmo Pohjonen er
framúrstefnulegur finnskur

tónlistarmaður og harmónikkulistamaður.
Hann kemur fram á einum tónleikum
í NASA og bruggar þar magnaðan seið
með sömplum, ljósum og slagsmálum við
hljóðfærið sem víkkar út sjóndeildarhring
allra viðstaddra. Miðaverð 2.900 krónur.

SAFNAÐ FYRIR SUDDEN
Venue

22:00 Strákarnir í Sudden
Weather Change eru í senn

grjótharðir og óviðjafnanlega krúttlegir. Þeir
fara í Evrópureisu í júní og hafa þeir fengið
vinasveitirnar Quadroplus, Reykjavík! og
Tamarin/(Gunslinger) til liðs við sig til að
safna fyrir kostnaði. Geðveikt line-up og
miðaverð aðeins 1.000 krónur.

TÓNLEIKAR Á SÓDÓMA
Sódóma Reykjavík

22:00 Bandaríska sveitin The
Authorities, Bacon Live

Support Unit og The Way Down stilla saman
strengi sína á sveittum tónleikum. Húsið
opnar klukkan 22:00 og miðasala fer fram við
innganginn.

BREAKBEAT
Prikið

22:00 Til að byrja kvöldið er tekið
pub quiz í anda Breakbeat.

is og eru 10 bjórar í verðlaun fyrir stigahæsta
liðið. Breakbeat.is tekur svo næturlangt tjútt
með Ewok og Kalla.

ANDREA JÓNS Á DILLON
Dillon

23:00 DJ Andrea Jóns þeytir vel
völdum skífum fyrir rokkóða

Reykvíkinga.

EKTA ENGLISH
TRÚBBASTEMNING
Englis Pub

22:00 Trúbadorarnir Maggi
og Hlynur halda uppi

stemningu með gítarinn að vopni.

TRÚBADORASTEMNING
Den danske kro

00:00 Trúbadorinn Raggi grípur í
gítarinn.

HUNK OF A MAN
Kaffibarinn

00:00 DJ Hunk of a Man þeytir
skífum fyrir sveitt liðið.

DJ BIGGI MAUS OG MATTI
Pósthúsbarinn Akureyri

00:00 Pósthúsbarinn Akureyri
Félagarnir Biggi Maus og

Matti úr Popplandi hlutu frábærar viðtökur
á Pósthúsbarnum á Akureyri um páskana.
Höfðu sumir orð á því að þeir hefðu ekki
upplifað annað eins stuð síðan þeir voru
unglingar á böllum í Dynheimum. Biggi og
Matti snúa aftur til Akureyrar um helgina.
Kvöldið ber titilinn Slagarar af Guðs náð #2
enda munu drengirnir eingöngu spila slagara
af Guðs náð. Aðgangseyrir 500 krónur.
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Enginn
dónaskapur
á ferðinni

AF ÁSTUM MANNS
OG HRÆRIVÉLAR
Þjóðleikhúsið, Kassinn

20:00

„Þetta eru hjón sem búa saman, vinna saman
og eru að keppa saman í dansi. Og þau gera
ýmislegt skemmtilegt með þessum vélum,“
segir Ólafía Hrönn Jónsdóttir, leikkona, um
verkið Af ástum manns og hrærivélar sem lýst
er sem hjartnæmum heimilistækjasirkusi.
Verkið verður frumsýnt í kvöld í Kassanum
í Þjóðleikhúsinu en þrátt fyrir að titillinn
kunni að gefa annað í skyn segir Ólafía að
hér sé alls ekki neinn dónaskapur á ferðinni
og heldur ekki eintómur skrípaleikur. „Þetta
er ekkert endilega svona hlæ hlæ en það er
samt mjög gaman á sýningunni,“ segir hún og
bætir við að hamagangurinn sé nokkuð mikill
en þó ekki stanslaus þann klukkutíma sem
sýningin varir. Hugmyndina að sýningunni
eiga þau Ilmur Stefánsdóttir, listakona og
Valur Freyr Einarsson, leikstjóri sýningarinnar,
en ásamt Ólafíu leikur Kristján Ingimarsson
í sýningunni. „Þetta byggir mikið á list Ilmar
með þessi tæki, hreyfilist Kristjáns og ég sé
meira um hið talaða orð. Svo teygjum við okkur
í áttina að hvert öðru,“ segir hún en auk alls
þessa skapar tónlistarmaðurinn Davíð Þór
Jónsson tónlist fyrir verkið og nýtir sér með
óhefðbundnum hætti. „Hann býr til allskonar
ritma úr heimilistækjunum, ferðatösku og öllu
dótinu sem er þarna. Þarna ætti því að leynast
innblástur fyrir alla þá sem vilja lífga upp á
heimilisstörfin.

FRÓÐLEIKUR Á
FIMMTUDEGI
Skipholt 50 a, 2. hæð

17:00 Aðalsteinn Leifsson,
lektor við HR, fjallar um

viðskiptastefnu Evrópusambandsins og
hvaða áhrif aðild Íslands að ESB hefur á
viðskiptasamninga Íslands við önnur ríki.
Allir velkomnir.

KYRRJA
Norðurpóllinn

20:00 Nýtt íslenskt dansverk
þar sem munurinn milli

góðs og ills er rannsakaður. Ragnheiður S.
Bjarnadóttir er danshöfundur og annaðist
hugsmíð ásamt Hjördísi Árnadóttur.
Snæbjörn Brynjarsson sér um texta og
Jóhann Friðgeir Jóhannsson sá um tónsmíð.

SÖNGUR OG PÍANÓ
Í TÍBRÁ
Salurinn í Kópavogi

20:00 Systurnar Rannveig Sif,
söngkona og Hólmfríður

Sigurðardóttir, píanóleikari, frá Frakklandi,
flytja sönglög frá Þýskalandi og Spáni eftir
samtímamennina Reynaldo Hahn, Gabriel
Fauré, Hans Pfitzner og Manuel de Falla.

FAUST
Borgarleikhúsið, Stóra sviðið B

20:00 Það eru liðin fjörutíu ár
síðan Faust fór síðast á

leiksvið á Íslandi en nú gefst áhugasömum
tækifæri á að berja sýninguna augum í
Borgarleikhúsinu. Í þetta skiptið er leikstjórn
í höndum Gísla Arnar Garðarssonar en það
er enginn annar en Nick Cave sem sér um
tónlistina í sýningunni ásamt Warren Ellis.

PUB QUIZ OG
TRÚBADORAR
English Pub

20:00 Vefsíðan sammarinn.com
stendur fyrir Pub Quiz þar

sem aðeins er spurt um efni sem tengist
knattspyrnu. Að því loknu, kl. 22:00, taka
trúbadorarnir Siggi og Davíð svo við.

PUB QUIZ UNGRA
JAFNAÐARMANNA
Garðatorg, Garðabæ

20:00 Korka, félag ungs
jafnaðarfólks í Garðabæ

og Álftanesi, heldur pöbb-kviss í kosninga-
miðstöð Samfylkingarinnar í Garðabæ á
Garðatorgi. Arnór Bjarki Svarfdal, fram-
bjóðandi Samfylkingarinnar á Álftanesi og
viskubrunnur, verður spyrill og spurninga-
höfundur. Allir þátttakendur fá frían bjór.

SALSA OG MOJITO
Thorvaldsen

20:00 Suðræn stemning í hæsta
gæðaflokki. Salsa- og

mojitokvöld.

FYNDINN FIMMTUDAGUR
Prikið

21:00 Brandarakarlarnir Steindi Jr.
og Bent byrja á sketsum en

svo tekur Dóri DNA við með uppistand. Dj
Krúsi spilar svo til lokunar.

MIKAEL LIND OG
MATTHEW COLLINGS
Sódóma

21:00 Sænskættaði
Reykjavíkurbúinn Mikael

Lind hefur unnið hörðum höndum að gerð
nýs efnis eftir að hann gaf út plötu sína
Alltihop í fyrra. Hér stígur hann á svið ásamt
Matthew Collings úr Ben Frost. Frítt inn.

DIXIELAND-TÓNLEIKAR
Café Rósenberg

21:30 Matti Sax og hljómsveitin
the Icesavers bjóða upp á

brjálaða Dixieland-tónleika. New Orleans-
stuð eins og það gerist best. Söngkonan
Áslaug Helga tekur lög með bandinu.

SJONNI BRINK OG VIGNIR
B5

22:00 Sjonni Brink og
Vignir Snær halda

uppi stemningu fyrir gesti

TRÚBADORASTEMNING
Den danske kro

22:00 Trúbadorinn Raggi grípur í
gítarinn.

DJ ÁKNI Á BAKKUS
Bakkus

22:00 DJ Ákni lofar að spila aðeins
sérvalin stuðlög frá 10-01

DJ B RUFF
Kaffibarinn
Kl. 22:00 Dj B Ruff þófstartar helginni.

20
maí

föstudagur
21
maí

SJÓNVARP

HOW I MET YOUR
MOTHER
Stöð 2

19:45 Það er mikilvægt
að þekkja helstu

frasa Barney Stinson til þess að vera
samræðuhæfur nú til dags. Hressir
grínþættir sem hafa notið mikilla
vinsælda í Bandaríkjunum sem og hér
heima.

FAMILY GUY
Skjár einn

20:10 Þegar
rafmagnið

fer ákveður Peter að
skemmta fjölskyldunni
með sinni útgáfu af
Stjörnustríðs-sögunni þar sem hann er
sjálfur í hlutverki hetjunnar Han Solo en
Chris í hlutverki Luke Skywalker.

FIMMTUDAGUR 20. MAÍ

AUDDI OG SVEPPI
Stöð 2

19:20 Að hleypa
Audda og

Sveppa inn í stofu hjá sér
er einföld, áreynslulaus og
góð afþreying sem veldur
sjaldnast vonbrigðum
enda höfða þeir til kúk-
og-piss brandarakarlsins í
okkur öllum.

STEINDINN OKKAR
Stöð 2

21:20 Steindi
Jr. fer

og heill haugur af
þjóðþekktum Íslendingum
draga þig yfir strikið
með svæsnum húmor.
Drepfyndinn sketsaþáttur
sem hefur slegið í gegn á
síðustu vikum.

FÖSTUDAGUR 21. MAÍ

ÚRSLITIN Í
MEISTARA-DEILDINNI
Stöð 2 Sport
18:30 Inter og Bayern Munchen mætast
í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Búast
má við mögnuðum knattspyrnuleik sem
enginn ætti að láta framhjá sér fara.

ALLA LEIÐ
Sjónvarpið

19:40 Páll
Óskar og

spekingarnir þrír halda
áfram að fara í gegnum
þau 39 lög sem keppa í
Eurovision í ár. Hver fær þitt atkvæði í
ár? Látt spekingana hjálpa þér að greiða
úr flækjunni.

KNOCKED UP
Stöð 2

21:20 Róman-
tísk

gamanmynd um maga-
verkinn sem því fylgir
þegar konan verður ólétt
eftir einnar nætur gaman.
Leikstjórinn er sá hinn sami og gerði 40
Year Old Virgin en aðalleikarar eru Paul
Rudd, Katherine Heigl og Seth Rogen.

LAUGARDAGUR 22. MAÍ

SUNNUDAGUR 23. MAÍ

CALIFORNICATION
Skjár einn

21:50 Bandarísk þáttaröð þar
sem David Duchovny

leikur rithöfundinn Hank Moody sem
er hinn mesti syndaselur og á hann í
mesta basli við að halda einkalífinu í
skorðum.

BÖRN
Sjónvarpið

22:25 Verðlaunamynd eftir
Ragnar Bragason,

sköpuð í samvinnu við leikhópinn
Vesturport. Einstæð móðir sem reynir að
ná endum saman sér ekki að líf sonar
hennar stefnir smám saman til glötunar.

SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SJÁfimmtudagur



„Okkur finnst nú skemmtilegast að spila fyrir gay crowdið, það
er nú bara svoleiðis,“ segir Eva María Þórarinsdóttir, plötusnúður.
Ásamt kærustu sinni, Birnu Hrönn Björnsdóttur, myndar hún
plötusnúðateymið Dj Glimmer en þær ætla að kynda upp fyrir
komandi Eurovision-viku á Barböru um helgina með Evróvisjón
Glimmernótt. „Við erum í rauninni miklir aðdáendur að því
leytinu til að okkur finnst þetta ofsalega skemmtilegt, bæði í
fáránleika sínum og svo eru náttúrulega frábær lög inni á milli,“
segir hún en þar að auki falli þessi tónlist vel í kramið hjá þeim
sem þær spila mest fyrir. „Gay crowdið er svolítið mikið fyrir
Eurovision þannig að þetta passar mjög vel við það sem við erum
að gera. Þetta ýtir allt undir hvort annað.“

Yfir eitt þúsund lög hafa tekið þátt í Eurovision-keppninni
frá upphafi og því er af nógu að taka. „Við tökum bara það sem
okkur finnst skemmtilegast og við förum nú ekki mikið í þungar
ballöður. Það myndi svolítið drepa stemninguna,“ segir Eva María
sem er orðin spennt fyrir keppninni og því að fá ný danslög
inn á senuna. En hvernig ætla Dj Glimmer að eyða Eurovision-
kvöldinu sjálfu? „Þá er bara fastur liður eins og venjulega, grill
og partí heima hjá okkur. Við ætlum að vera í fríi og vera sjálfar á
dansgólfinu. Það þarf líka inn á milli.“

Dj Glimmer byrja að spila á miðnætti á laugardagskvöld og er
frítt inn.

Frábær lög innan
um fáránleikann

EVRÓVISJÓN
GLIMMERNÓTT
Barbara

00:00
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fílófaxið

TÆMA FATASKÁPANA
Laugavegur 66, fyrir ofan GK

11:00 Tískumógúlarnir Stefán
Svan, Heiða, Jón Atli og

Imba ætla að losa sig við heilan helling af
hágæðatískuvarningi. Fullt af flottum fötum
og skóm. Kíktu við og gerðu góð kaup. Cash
only.

FATAMARKAÐUR
Prikið

12:00 Ef að veður leyfir verður
fatamarkaður í portinu við

Prikið frá 12:00 til 18:00. Tilvalið tækifæri
til að uppfæra fataskápinn án of mikils
tilkostnaðar.

FÍASÓL
Þjóðleikhúsið, Kúlan

13:00 og 15:00 Átta ára
gleðisprengjan Fíasól

er drottning í sínu eigin, risastóra
hugmyndaríki. En stundum fljúga
hugmyndirnar svo hátt að hún missir þær
út í vitleysu. Sprellfjörug sýning fyrir alla
fjölskylduna byggð á vinsælum barnabókum
eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Leikstjóri
er Vigdís Jakobsdóttir. Miðaverð 1.500 krónur.

SÓLVEIG OG VADIM HJÁ
RAGNHILDI STEFÁNS
Skerplugötu 7

14:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

KRISTINN ÁRNASON
HJÁ GUÐRÚNU
KRISTJÁNSDÓTTUR
Baldursgötu 12

15:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

VÖLUNDARHÚSIÐ
Norðurpóllinn

15:00 Sýning fyrir alla fjölskylduna
sem er allt í senn leiksýning,

tónleikar, myndlistarsýning, leikvöllur
og tilraunastofa. Börnin ganga í gegnum
völundarhúsið og á leið sinni geta þau tekið
þátt í hinum ýmsu þrautum. Leikstjóri er
Íris Stefanía Skúladóttir. Aðgangseyrir 1.200
krónur.

ÓSKAR GUÐJÓNSSON
HJÁ HELGA ÞORGILS
Brautarholti 18

16:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

MEGAS HJÁ HARALDI
JÓNSSYNI
Nýlendugötu 15

17:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

SIGRÍÐUR THORLACIUS
HJÁ DAVÍÐ ERNI
Skólastræti 3b

18:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

ÍSLANDSKLUKKAN
Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið

19:00 Stórbrotið skáldverk um
sjálfsmynd lítillar þjóðar og

sjálfstæði í glænýrri leikgerð. Íslandsklukkan
eftir Halldór Laxness er afmælissýning
Þjóðleikhússins, en 60 ár eru liðin frá opnun
þess þann 20. apríl árið 1950. Íslandsklukkan
var einmitt ein af þremur opnunarsýningum
leikhússins. Leikstjóri er Benedikt Erlingsson.
Miðaverð 3.400 krónur.

FERÐASAGA GUÐRÍÐAR
Víkingaheimar, Reykjanesbæ

20:00 Víkingaskipið Íslendingur
er orðið að leiksviði í nýju

leikhúsi í Víkingaheimum í Reykjanesbæ.
Þar er nú sýnd Ferðasaga Guðríðar eftir
Brynju Benediktsdóttur, í nýrri uppfærslu
Maríu Ellingsen, en sýningin fór upphaflega
sigurför um Bandaríkin og Kanada í tilefni
árþúsundamótanna. Miðaverð 3.400 krónur.

AFTURSNÚIÐ
Leikfélag Akureyrar, Rýmið

20:00 Nýtt íslenskt dansverk
í Rýminu sem fylgir

tilraunum tveggja einstaklinga til að fóta
sig við ókunnar aðstæður og takast á við
heiminn eftir að honum hefur verið snúið á
hvolf. Inntak verksins eru áföll í lífi fólks og
eftirmálar þeirra. Miðaverð 1.500 krónur.

GAURAGANGUR
Borgarleikhúsið, Stóra sviðið B

20:00 Ormur Óðinsson og
félagar eru mættir aftur á

fjalirnar í þessu ástsæla verki Ólafs Hauks
Símonarsonar. Aðalhlutverkið er í höndum
Guðjóns Davíðs Karlssonar en tónlistin í
verkinu var sérsamin af hljómsveitinni Ný
dönsk. Miðaverð 3.950 krónur.

DÚFURNAR
Borgarleikhúsið, Nýja sviðið B

20:00 Forstjórinn Róbert hverfur
eftir jólaboð fyrirtækisins.

Í kjölfarið sest vænisjúka taugahrúgan
Holgeir í forstjórastólinn, þótt honum sé það
þvert um geð. Meinfyndið leikrit eftir David
Gieselmann sem ætti að höfða til þeirra sem
hafa gaman af sjónvarpsþáttum á borð við
Klovn og The Office. Miðaverð 3.450 krónur.

AF ÁSTUM MANNS OG
HRÆRIVÉLAR
Þjóðleikhúsið, Kassinn

20:00 Hjartnæmur
heimilistækjasirkus með

Kristjáni Ingimarssyni og Ólafíu Hrönn
Jónsdóttur, eftir Ilmi Stefánsdóttur,

Kristján Ingimarsson, Ólafíu Hrönn
Jónsdóttur og Val Frey Einarsson, sem
jafnframt er leikstjóri. Tugþraut í tengiflugi,
Nilfisk-sjónhverfingar, hrærivélasamdrættir,
flögrandi forréttir, samhæfður klútadans og
fleiri töfrandi uppákomur. Miðaverð 2.500
krónur.

EKTA ENGLISH
TRÚBBASTEMNING
Englis Pub

21:00 Raggi byrjar að spila strax
klukkan 21:00 en á miðnætti

taka Maggi og Hlynur við og spila fram á nótt.

WEAPONS, NOLO OG
COSMIC CALL
Sódóma

22:00 Ókeypis tónleikar þar sem
þrjár sveitir leiða saman

hesta sína. Það eru rokksveitin Weapons og
indiegrúppurnar Nolo og Cosmic Call. Íslensk
og ókeypis skemmtun.

KRÚSI MOONSHINE Á
PRIKINU
Prikið

22:00 DJ Krúsi ætlar að fylla Prikið
til klukkan þrjú.

MIGHTY GOOD TIMES OG
MORGAN KAINE
Dillon

22:30 Hljómsveitin Mighty Good
Times, sem áður hét

Grasrætur, spilar ásamt Morgan Kane á
fríkeypis tónleikum. DJ Andrea Jóns tekur svo
við heitum mannskapnum og þeytir skífum
fram á nótt.

SKÍTAMÓRALL
800 Bar, Selfossi

23:00 Í tilefni tveggja ára afmælis
800 Bars er blásið til veislu

með staðarhetjunum í Skítamóral. Um leið
er tveggja ára samstarfi við Vífilfell fagnað og
verða því fríar veigar á boðstólnum. Átján ára
aldurstakmark.

DJ BIGGI MAUS OG MATTI
Pósthúsbarinn Akureyri

00:00 Pósthúsbarinn Akureyri
Félagarnir Biggi Maus og

Matti úr Popplandi hlutu frábærar viðtökur
á Pósthúsbarnum á Akureyri um páskana.
Höfðu sumir orð á því að þeir hefðu ekki
upplifað annað eins stuð síðan þeir voru
unglingar á böllum í Dynheimum. Biggi og
Matti snúa aftur til Akureyrar um helgina.
Kvöldið ber titilinn Slagarar af Guðs náð #2
enda munu drengirnir eingöngu spila slagara
af Guðs náð. Aðgangseyrir 500 krónur.

ALFONS X
Kaffibarinn

00:00 DJ Alfons X lætur
liðið dansa.

TRÚBADORASTEMNING
Den danske kro

00:00 Biggi og Valdi eru einskonar
hústrúbadorar Danska
barsins. Þeir halda uppi
fjörinu í kvöld.

laugardagur
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sunnudagur

SCHUBERT
Fríkirkjan

11:00 Morguntónleikaröð Ágústs
Ólafssonar bassasöngvara

og Gerrits Schuils píanóleikara í Fríkirkjunni
í Reykjavík. Á tónleikunum flytja þeir
þrjá þekktustu ljóðasöngva Schuberts en
óvenjulegt er að hafa tækifæri til að hlýða á
þá alla með svona stuttu millibili. Miðaverð
2.000 krónur.

FATAMARKAÐUR
Prikið

12:00 Ef að veður leyfir verður
fatamarkaður í portinu við

Prikið frá 12:00 til 18:00. Tilvalið tækifæri
til að uppfæra fataskápinn án of mikils
tilkostnaðar.

LAUFEY OG ELÍSABET HJÁ
STEINUNNI ÞÓRARINS
Sólvallagötu 7

12:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

ANNA GUÐNÝ HJÁ
KRISTÍNU GUNNLAUGS
Unnarbraut 20, Seltjarnarnesi

13:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

FREYJA OG HANNA DÓRA
HJÁ SIGTRYGGI B.
Flókagötu 17

14:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

UNA OG VALGEIR HJÁ
GJÖRNINGAKLÚBBNUM
Mýrargötu 28

15:00 Vinnustofutónleikar á
vegum Listahátíðar í

Reykjavík þar sem myndlistarmenn opna
vinnustofur sínar fyrir tónleikum.

EINAR OG ROBYN HJÁ
GUÐMUNDI INGÓLFSSYNI
Eyjaslóð 9

16:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

ÞÓRA OG ELÍSABET
HJÁ SIGURÐI ÁRNA
Súðarvogi 40

17:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

NÝLÓKÓRINN HJÁ
MAGNÚSI PÁLSSYNI
Korpúlfsstöðum

18:00 Vinnustofutónleikar
á vegum Listahátíðar

í Reykjavík þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum
tónlistarfólks. Miðaverð 1.500 krónur.

AFTURSNÚIÐ
Leikfélag Akureyrar, Rýmið

20:00 Nýtt íslenskt dansverk
í Rýminu sem fylgir

tilraunum tveggja einstaklinga til að fóta
sig við ókunnar aðstæður og takast á við
heiminn eftir að honum hefur verið snúið á
hvolf. Inntak verksins eru áföll í lífi fólks og
eftirmálar þeirra. Miðaverð 1.500 krónur.

LUMEN
Listasafn Íslands

21:00 Kammerhópurinn Adapter
vinnur náið með ungum

tónskáldum, myndlistarmönnum, dönsurum
og rithöfundum. Á Listahátíð kannar hóp-
urinn sjónræna eiginleika tónlistarinnar
og hljóðræna eiginleika ljóssins ásamt
myndlistarmanninum Halldóri Úlfarsyni. Hér
flytja þau Lumen eftir Franco Donatoni með
samspili ljóss og skugga.

EKTA ENGLISH
TRÚBBASTEMNING
Englis Pub

22:00 Maggi og Hlynur sjá fyrir
trúbadorastemningu fram

á nótt.

ADDI INTRO Á PRIKINU
Prikið

22:00 DJ Addi Intro heldur uppi
fjörinu á Prikinu til lokunar,

klukkan 5:30.

KARÍUS & BAKTUS
Kaffibarinn

00:00 Ekki gera eins og mamma
þín segir. Hlustaðu á Karíus

og Baktus þeyta skífum.
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GÍSLI ÖRN
LEIKUR ZOLM
Eins og frægt er orðið fyrir löngu leikur
Gísli Örn Garðarsson stórt hlutverk í
Prince of Persia, en hann fer með hlutverk
illmennisins Zolm. Gísli fékk hlutverkið eftir að
Mike Newell, leikstjóri myndarinnar, sá hann
í leiksýningunni Rómeó og Júlía sem
Vesturport setti upp í Young Vic-
leikhúsinu í London fyrir nokkrum
árum. Enn er ekki komið á hreint
hvort fleiri verkefni bíða Gísla í
Hollywood en hann hefur sjálfur
látið hafa eftir sér að það sé ekki
draumur hans að meika það í
borg draumanna. „Ég hef engan
áhuga á að flytja til Hollywood,“
sagði Gísli í viðtali á dögunum.

kvikmyndir

Hæð: 183 sentimetrar.
Besta hlutverk: Jack Twist í
Brokeback Mountain. Frábær
frammistaða sem tryggði
honum óskarstilnefningu.
Skrýtin staðreynd: Fór í prufu
fyrir hlutverk Batman fyrir
Batman Begins (2005) og var
mjög nálægt því að fá það, en
Christian Bale var valinn að
lokum.
Eitruð tilvitnun: „Við lifum
á sorglegum tímum þar sem
leikarar eru pólitíkusar og
pólitíkusar eru leikarar.“

1980Fæðist 19. desem-
ber í Los Angeles.

Foreldrar hans eru leikstjór-
inn Stephen Gyllenhaal og
handritshöfundurinn Naomi
Foner. Systir hans er leikkonan
Maggie Gyllenhaal.

1991
Þreytir frum-
raun sína í
kvikmyndum
þegar hann
leikur son
Billy Crystal
í kvikmynd-
inni City
Slickers.

1999Leikur sitt fyrsta
aðalhlutverk í

kvikmyndinni October Sky.

2001Leikur í költ-
myndinni Donnie

Darko og fær mikið lof fyrir
frammistöðuna sem kemur
honum á kortið fyrir alvöru.

2004Hættir með
leikkonunni

Kirsten Dunst sem hann
hafði átt í ástarsambandi við í
nokkurn tíma.

2005Tilnefndur til
óskarsverðlauna

sem besti leikari í aukahlutverki
fyrir frammistöðu sína í Broke-
back Mountain, en tapar fyrir
George Clooney úr Syriana.
Hlýtur hins vegar BAFTA-
verðlaunin fyrir hlutverkið.

2007
Byrjar með
leikkonunni
Reese Wither-
spoon. Þau
voru saman
þar til í lok
ársins 2009.

2008Kjörinn fallegasti
maður heims

af lesendum samkynhneigða
vefsins AfterElton.com annað
árið í röð.

Jake
Gyllenhaal

FERILLINN

14 Monitor FIMMTUDAGUR 20. MAÍ 2010

Frumsýningar
helgarinnar

Prince of Persia
Leikstjóri: Mike Newell.
Aðalhlutverk: Jake Gyllenhaal, Gemma

Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina og
Gísli Örn Garðarsson.

Lengd: 116 mínútur.
Aldurstakmark: 10 ára.

Kvikmyndahús: Sambíóin Álfabakka,
Sambíóin Kringlunni, Sambíóin Keflavík,

Sambíóin Selfossi og Sambíóin Akureyri.

Dastan (Gyllenhaal) er götustrákur í Persíu sem sýnir hugrekki
í orrustu og er ættleiddur af konungnum. Hann slæst í för með
prinsessunni Tamina (Arterton) til að endurheimta tímaglas,
sem var gjöf frá guðunum, úr höndum illa aðalsmannsins
Nizam (Kingsley). Dastan er plataður til að nota tímaglasið, og
með því leggur hann konungsdæmið í rúst. Þá er það í höndum
prinsins og prinsessunnar að bjarga konungsríkinu og leiðrétta
mistökin með því að nota rýting sem veitir honum tímabundna
stjórn yfir tímanum.

PRINSINN Í VATNSSLAG
Á GÓÐRI STUNDU

Snabba Cash
Leikstjóri: Daniel Espinosa.
Aðalhlutverk: Joel Kinnaman,
Matias Padin Verela, Dragomir
Mrsic, Mahmut Suvkaci, Jones
Danko, Lea Stojanov og Dejan
Cukic.
Lengd: 124 mínútur.
Aldurstakmark: 16 ára.
Kvikmyndahús: Smárabíó og Háskólabíó.

Myrk spennusaga úr undirheimum Stokkhólms
í Svíþjóð þar sem allt snýst um eiturlyf, peninga
og hefnd.
Aðalpersónurnar eru þrjár: Dópsalinn Jorge
sem er nýsloppinn úr fangelsi, serbneski
handrukkarinn Mrado og J.W. sem er strákur sem
selur yfirstéttarfólki kókaín. Allir eru þeir í leit
að skyndigróða og örlög þeirra tvinnast saman í
gegnum kókaínið.

ÞESSI ER EKKI AÐ FARA
AÐ SKJÓTA GÆSIR

Brooklyn‘s
Finest
Leikstjóri: Antoine Fuqua.
Aðalhlutverk: Richard Gere, Don
Cheadle, Ethan Hawke, Wesley
Snipes, Jesse Williams, Will Patton
og Ellen Barkin.
Lengd: 132 mínútur.
Aldurstakmark: 16 ára.
Kvikmyndahús: Laugarásbíó, Regnboginn og
Borgarbíó Akureyri.

Eddie (Gere), Sal (Hawke) og Clarence (Cheadle)
eru löggur í New York. Eddie er útbrunninn og á
viku eftir í eftirlaunin, Sal reynir að skapa fjöl-
skyldu sinni betra líf og Clarence situr í fangelsi
vegna leyniverkefnis. Þegar lögreglan ræðst í
risavaxna aðgerð upplifa þeir sömu martraðarvik-
una og stefna allir á sama uppgjörið.

Skógardýrið
Hugo 3
Leikstjóri: Jørgen Lerdam og
Flemming Quist Møller.
Leikraddir: Ævar Þór Benediktsson,
Lára Sveinsdóttir, Jóhanna Vigdís
Arnarsdóttir, Björgvin Frans Gíslason, Sigríður
Eyrún Friðriksdóttir, Sigurður Sigurjónsson,
Víðir Guðmundsson, Jóhann Sigurðarson og Örn
Árnason.
Aldurstakmark: Leyfð öllum.
Kvikmyndahús: Smárabíó, Háskólabíó,
Laugarásbíó og Borgarbíó Akureyri.

Þriðja bíómyndin um hinn einstaka Húgó, sem er
bæði sætur, snöggur og úrræðagóður. Það kemur
honum sérstaklega vel þar sem hann er mjög fær
um að koma sér í vandræði. Þessi teiknimynd
fjallar um ævintýri Hugós og Ritu vinkonu hans.

RICHARD GERE VEIT HVAÐ ÞAÐ
ERU MARGAR VIKUR Í EUROVISION

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ ER
MIKILL GLEÐIGJAFI

VILTU
VINNA
MIÐA?

Monitor ætlar að gefa
nokkrum heppnum
lesendum miða á

Prince of Persia. Það
eina sem þú þarft
að gera er að fara

inn á Facebook-síðu
Monitor og velja LIKE

á kvikmyndaþráð
vikunnar. Á mánudag

drögum við svo út
nokkra sigurvegara.

Þú finnur okkur
með því að slá inn

„Tímaritið Monitor“ í
leitarstrenginn.
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