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Forsíða: Gassi

Þ
að má líkja K100 við eina stóra og blandaða fjölskyldu, svona eins
og fjölskyldur eiga það til að vera. Árið 2017 gekk útvarpsstöðin
til liðs við Árvakur og því óhætt að segja að fjölskyldan hafi orðið
enn stærri og ríkari. Frá þeim tíma hefur verið unnið af ein-
stökum metnaði að því að bæta stöðina, auka mannauð hennar og

bjóða upp á fjölbreyttara efni. 
Árangurinn hefur ekki látið á sér standa en hlustendum fjölgar sem

aldrei fyrr. Jafnfram hefur hlustendahópurinn breikkað í aldri.
Stúdíó K100 er eins og fjölskyldueldhúsið þar sem allir eru velkomnir til

borðs, allir fá orðið og hafa vægi og vigt. Við höfum fengið hvern drauma-
viðmælandann í heimsókn á fætur öðrum sem gefa okkur frábær ráð inn í
lífið, deilt upplifum sínum, afrekum og árangri, fá hlátursköst í beinni og
gefa af sér alla leið okkur til mikillar ánægju. Starfsfólk K100 hefur hlúað
að hverju einasta málefni með alúð og auðmýkt sem gerir það að verkum
að við höfum eignast frábæra fastagesti í viðmæl-
anda hópnum okkar. Einnig fáum við fasta gesta-
stjórnendur til liðs við okkur reglulega, sam-
anber stærstu poppstjörnu Íslands, sjálfan Pál
Óskar Hjálmtýsson en hann stýrir svokölluðu
Pallaballi í beinni sem enginn tónlistarunnandi
vill missa af. 

Nýlega fékk stöðin einnig þann heiður að
vera valin til þess að senda út eina op-
inbera vinsældalista landsins sem ber
heitið Topplistinn. Á milli þess sem
ljúfir tónar hljóma á stöðinni og við-
mælendur fara á kostum er séð til
þess að þú fáir nýjustu fréttirnar beint
í æð. 

Stilltu því á 100,5 og vertu partur af
K100-fjölskyldunni.

Kolbrún Pálína Helgadóttir

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ein stór fjölskylda

BRYGGJAN BRUGGHÚS
bistro & brewery
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Ása Tryggvadóttir segir
okkur allt um vortískuna.





H
vað varð til þess að leið
þín lá aftur í útvarpið?

Góð spurning. Það
stóð svo sannarlega ekki
til. Mér fannst ég alveg

búinn með þennan kafla í lífinu en
svo vildi til að ég var fenginn til
skrafs og ráðagerða þegar Árvakur
keypti K100. 

Logi Bergmann var ráðinn til Ár-
vakurs en gat ekki hafið störf strax
svo ég stökk til á meðan og Ísland
vaknar varð til þar sem ég, Kristín
Sif og Ásgeir Páll stóðum vaktina.
Þetta var frábær tími hjá okkur og
það gekk vel, en bara fyrst og
fremst var um upphitun fyrir
stjörnurnar að ræða. Í október á
síðasta ári urðu svo breytingar á
þættinum hjá Loga, Rikku og
Rúnari og við þrjú vorum kölluð
aftur inn á sviðið enda góð saman,
ólík og kraftmikil.

Hvenær hófst ferill þinn í ljós-
vakamiðlum?

Það má segja að fyrsta skipti
sem ég starfaði í útvarpi hafi verið
þegar ég var um það bil ellefu ára
gamall og það í miðju verkfalli Rík-
isútvarpsins árið1976. Ég smíðaði
FM-sendi og hóf útsendingar á út-
varpsstöð sem fékk nafnið Útvarp
Matthildur sem byggt var á göml-
um útvarpsþáttum sem voru á
RÚV. Fyrsta alvöruskrefið var svo
tekið þegar ég tók þátt í upphafi
Rásar 2 og Bylgjunnar, þannig að
lengi vel þetta var mín aðalvinna og
ástríða.

Vinsælastir allra

Hver eru helstu afrekin í útvarp-
inu?

Ég tók snemma ákvörðun um að
vera afþreyingarmegin í útvarpinu,
þ.e.a.s. að fara ekki í viðtala- og
fréttaþætti, heldur að framleiða
skemmtiefni. Það telst sennilega
ekki til afreka að hafa stýrt vinsæl-
asta útvarpsþætti allra tíma í út-
varpi; Tveir með öllu, sem var
skemmtiþáttur sem við Gulli Helga
stýrðum á árunum 1991 til 1993. En
ég ætla hinsvegar að leyfa mér að
vera stoltastur af því verkefni, sem
varð til fyrir tilviljun.

Lá áhugi þinn alltaf þarna eða
hvað réði því að þú ákvaðst að
starfa við útvarp?

Áhuginn var til staðar og senni-
lega leiddi eitt af öðru og fyrst
maður var kominn á kaf í þetta
varð eiginlega ekki aftur snúið.

Ekki hægt að taka orðin aftur

Hver er sjarminn við að vera í
beinni útsendingu?

Bein útsending er alltaf soldið
sérstök. Allt sem þú gerir þarf að
vera í lagi, hafa tilgang og segja
sögu sem hlustendur vilja hlusta á.
Það er ekkert hægt að taka orðin
aftur, þú lætur eitthvað fara frá þér
og það er bara farið. Maður verður
bara að standa og falla með því.

Hver er munurinn á að vera í út-
varpi nú og þegar þú byrjaðir? 

Það er eiginlega alveg eins. Það
helsta sem hefur breyst er tæknin. 

Þótt ótrúlegt megi virðast hef ég
ekkert verið í útsendingu að ráði
síðan árið 1993. Tíminn líður en það
límist við mann að vera útvarps-
maður en ekki t.d. rekstrarhag-
fræðingur sem ég er menntaður í.
Ég sagði skilið við „útvarpsmann-
inn“ eftir þætti okkar Gulla og hug-
urinn leitaði annað. Mér fannst ég
vera búinn með þetta verkefni –
þetta reyndi ekki á mig og ég hafði
náð öllum markmiðum mínum og
það var ekkert hægt að fara lengra.

Björgvin Franz stendur upp úr

Eftirminnilegustu mistökin í loft-
inu?

Að reyna að vera með beina lýs-
ingu frá fegurðarsamkeppni og
vera búinn að fá sér aðeins of

marga kokteila. Það er eitthvað
sem ég mæli alls ekki með!

Skemmtilegasta uppákoman í
morgunþættinum hingað til?

Það er ekki nokkur vafi á að við-
talið við Björgvin Franz sem við
tókum í febrúar árið 2018, er eitt

það allra skemmtilegasta sem við
höfum tekið og mun aldrei gleym-
ast. 

Undirbúningurinn aldrei nægur

Hvernig undirbýrðu þig fyrir þátt?
Ég var að vona að þessi spurning

kæmi ekki. Það skiptir mig miklu
meira máli í dag að undirbúa mig
vel, heldur en það gerði. Sennilega
vegna þess að ég geri meiri kröfur
til mín en ég gerði hér áður. Mér
finnst undirbúningurinn aldrei nógu
mikill núna og samstarfsfólk mitt

gerir óspart grín að mér vegna
þessa. Morgunþáttur sem byrjar
klukkan 06.00 á morgnana gerir
aðrar kröfur til þín en t.d. dagskrá
sem er í útsendingu seinni partinn.
Morgunútvarp gerir þá meginkröfu
um að þeir sem stýra þættinum
þurfa að vera vaknaðir. Það er
svona grundvallaratriði, síðan þarf
maður að vera búinn að ákveða
nokkurn veginn það sem maður
ætlar að gera og segja og við
hverja maður ætlar að tala. Auðvit-
að getur ýmislegt komið upp, en þá
verður maður að spinna sig út úr
því.

Hvenær ferðu á fætur?
Þar sem við byrjum klukkan

06.00 á morgnana reynum við að
vera komin í hús upp úr 00.05 alla
virka daga. Það þýðir að maður er
farinn að losa svefn upp úr 04.00.
Oftar en ekki er maður vaknaður
löngu á undan klukkunni. Ég er
mikill morgunmaður og mér finnst
fínt að vera snemma á fótum og
taka góðan tíma í að gera allt klárt
fyrir daginn.

Einstakar fyrirmyndir

Hver væri draumaviðmælandinn
þinn í heiminum í dag?

Ég hef oft hugsað það hvern
væri gaman að tala við ef ég mætti
velja hvern sem væri. Ef sú staða
kæmi upp að ég mætti velja mér
viðmælanda, eða viðmælendur
myndi ég vilja hitta Obama-hjónin
og eyða eins og klukkutíma í að
spjalla við þau. Mér finnst þau ein-
stök og það var gaman að fá að
fylgjast með þeim í embætti. 

Hvað myndirðu vilja spyrja þau
um?

Sennilega eitthvað um leynd-
armál sögunnar, en ég geri ekki ráð
fyrir að þau myndu svara þannig að
ég færi einhverjar hefðbundnari
leiðir í spurningavali. Michel
Obama er einstök kona, vel mennt-
uð og klár og ég held að hún hefði
frá miklu að segja. Hún er frábær
fyrirmynd fyrir ungar konur hvar
sem er í heiminum. Það væri gam-
an að fá að miðla því.

Alltaf að gera tilraunir

Munum við heyra í þér í útvarpinu
um ókomna tíð?

Það er góð spurning og svo sem
ekkert ákveðið. Ég er í fjölmörgum
verkefnum þessa dagana og hingað
til hefur mér tekist að halda vel á
spilunum og hef getað sinnt öllu því
sem ég hef tekið að mér þannig að
það mælir ekkert gegn því að halda
áfram. Ég er að reka tvö fyrirtæki
auk þess að vera í útvarpinu á
morgnana en ég er svo heppinn að
vinna með einstökum vinum í þætt-
um, þannig að þetta gengur nokkuð
vel. 

Þú ert kominn með Hlaðvarp –
Alltaf í röngum bransa – hvað er
það?

Mér finnst gaman að gera til-
raunir og fara ótroðnar slóðir. Mín-
ar ótroðnu slóðir eru að gera eitt-
hvað sem ég hef ekki gert áður eins
og t.d. að taka viðtöl við fólk án
þess að vera í beinni útsendingu.
Ég er bara að gera tilraunir og
skoða hvað önnur miðlun getur gert
fyrir mig. Þetta form miðlunar býð-
ur upp á ýmis tækifæri og ég er
bara að fikta.

Uppáhaldsútvarpsmaðurinn
þinn?

Þeir eru tveir: Þorgeir Ástvalds-
son og Gulli Helga. Engin spurn-
ing! kolbrun@mbl.is

Myndi vilja spjalla við Obama-hjónin
Rödd Jóns Axels Ólafssonar er flestum kunn enda hefur hún hljómað í ljósvakamiðlum landsins allt frá
því að hann var barnungur. Eftir þónokkra fjarveru sneri hann þó aftur að fóninum og kann ekki síður vel
við sig í dag en áður. Hann segist þó leggja meira upp úr undirbúningi og skipulagi en áður. 

Jón Axel, Bjarni Dagur, Wolfman Jack og Þorgeir Ástvalds.

Heimir Karlsson, Þorgeir
Ástvaldson og Jón Axel
Ólafsson samankomnir.

„Það límist við mann að vera
útvarpsmaður en ekki rekstr-
arhagfræðingur, sem ég er til
dæmis menntaður í.“ 
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og rúmgóður
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ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Njóttu þess að ferðast á einstökum Stonic

3.290.777 kr.
Kia Stonic X verð frá:Þessi einstaki borgarjepplingur er hlaðinn staðalbúnaði, hefur þægilegt aðgengi, hátt undir lægsta

punkt sem bætir útsýni til allra átta — og er fáanlegur sjálfskiptur. Honum fylgir hin einstaka 7 ára

ábyrgð framleiðanda.*

Komdu og reynsluaktu Kia Stonic í nýjum húsakynnum Kia Krókhálsi 13.

26.777 kr.
m.v. 50% innborgun eða bíl í uppítökuog lán til 84 mánaða. Vextir 7,7%**

Afborgun á mánuði:



Þ
að er óhætt að fullyrða að
Kristín Sif sé atorkusöm
og farsæl kona en það virð-
ist vera sama hvað hún
tekur sér fyrir hendur þá

gerir hún það með glæsibrag. Kristín
hefur unnið marga persónulegra
sigra á árinu og náð mögnuðum
markmiðum.

Glöggir hlustendur K100 hjuggu
þó eftir því að á síðasta ári upplifði
Kristín óvænt fráfall unnusta síns og
barnsföður og hefur hún talað op-
inskátt um sorgina sem hefur án efa
hjálpað fleirum en henni sjálfri. Hún
hefur haldið ótrauð áfram með lífið
og veitt öðrum mikinn innblástur
með viðhorfi sínu og æðruleysi. Við
forvitnuðumst aðeins um daginn og
veginn hjá henni og hvernig hún
skipuleggur dagana sína sem eru oft
á tíðum ansi langir og geta einkennst
bæði af gleði og sorg. 

Hvenær vaknarðu fyrir þátt? 
Ég vakna alltaf rétt fyrir kl. 5.00 á

morgnana.
Hvernig undirbýrðu þig fyrir út-

sendingu?
Ég byrja alltaf á ákveðinni rútínu

á morgnana sem peppar mig í gang,
þetta er rútína sem ég hef tileinkað
mér eftir að ég fór á námskeið hjá
Bjarti Guðmundssyni.

Ullandi og grettandi sig í beinni

Hefurðu einhvern tímann gleymt því
algjörlega að þú ert í beinni útsend-
ingu og gert einhvern óskunda?

Já, einu sinni var fréttatími í
gangi, við Siggi Gunnars vorum í
stúdíóinu ásamt fréttamanninum.
Siggi var mjög niðursokkinn í tölv-
una og ég byrjaði að gretta mig
svakalega 

framan í hann til að ná athygli
hans, ulla og geifla á mér andlitið.
Alls ekki meðvituð um það að ég væri
í beinni útsendingu á netinu og á rás
9 í Sjónvarpi Símans.

Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur tekið þátt í í útsendingu?

Hugsanlega að láta fólk borða
orma, en ég er svolítið skrítin skrúfa
sjálf og geri margt furðulegt.

Hver eru eftirminnilegustu mis-
tökin í beinni?

Þegar ég var á mixernum hjá
Svavari og með honum var Tobba
Marinós en hún var að leysa Svala af
í morgunþættinum á sínum tíma. Það
verið að segja fréttir af alvarlegri
nóróveirusýkingu á skátamóti og ég
átti að hækka í hljóðbroti sem ég
spilaði úr tölvunni. Þegar ég hækkaði
í tölvunni í útsendingu var Sigga
Dögg kynfræðingur í gangi að tala
um sýfilis en hún hafði verið í viðtali
fyrr um morguninn. Ég fór í smá pa-
nik þegar mér tókst ekki að laga
þetta og hækkaði aftur í Siggu og
endaði með því að segja hátt og
snjallt „SHIT“ í útsendingu. 

Hvaða viðmælandi hefur haft
mestu áhrifin á þig?

Stefán Karl þegar hann ræddi bar-
áttuna um krabbameinið og sagði
„dauðinn er nauðaómerkilegt fyr-
irbæri, lífið er stórkostlegt og við eig-
um að lifa því. Við eigum að lifa því
núna“.

Hver væri draumaviðmælandinn
þinn?

Tony Robbins. 
Færðu aldrei leiða á þessum

hrekkjalómum sem þú vinnur með
sem rugla og bulla í þér alla morgna?
Nei, hvernig er hægt að fá leiða á
fólki sem fær mann til að hlæja alla
daga? 

Sorgin er alls konar

Myndirðu segja að það hefði hjálpað
þér að mæta fljótlega aftur til vinnu
eftir fráfall unnusta þíns? Ég myndi
segja það, að geta mætt á morgnana,
hitta vini sína á hverjum degi, halda
rútínu og fá jafn mikinn stuðning frá
vinnustað og ég fékk frá mínum
hjálpaði mér mjög. Hinn valkost-

urinn var að vera ein heima og hugsa.
Fyrstu dagana sem ég mætti var ég
auðvitað ekki eins og ég átti að mér
að vera og er ennþá að finna fyrir því
að lífið er svo mikið breytt. 

Ef ég þurfti að fara fram og gráta
eða leið ekki vel í útsendingu þá fór
ég bara fram eða heim. Fæ bara að
vera eins og ég vil í vinnunni og það

hefur hjálpað mér einstaklega mikið. 
Hvað ráð geturðu gefið öðru fólki í

sorg? 
Það er mikilvægast að vita það að

sorgin er allskonar og jafnvel ekki
eins hjá neinum tveimur. 

Leyfðu þér að finna sorgina með
þínum hætti og leyfðu henni að
flæða, ekki streitast á móti henni eða

láta einhvern segja þér að láta ein-
hvern segja þér hvernig þú átt að
haga þinni sorg. 

Þú hefur náð ótrúlegum árangri í
Crossfit og bardagaíþróttum, meðal
annars hreppt titilinn hnefaleikakona
ársins 2018, hlotið silfurverðlaun á
Norðurlandamótinu í hnefaleikum
árið 2018 og margt fleira. Hefur þessi

vegferð þín, markmiðasetning og það
að hugsa svona vel um heilsuna átt
þátt í bata þínum og uppbyggingu?

Já, það hefur klárlega átt stóran
þátt í bata mínum eftir áfallið. Þegar
maður lendir í áfalli eins og ég lenti í
er það ekki bara andlegt heldur einn-
ig líkamlegt því að líkaminn er svo
fullkominn að hann setur allt í gang
til að hreinlega halda þér á lífi.
Hormón sem vernda þig fara á fullt
og deyfa þig í sorginni og áfallinu.
Þegar maður hlustar á líkamann og
verður meðvitaður um það hvernig
hann virkar þá er alveg magnað að
fylgjast með þessu ferli og upplifa.
Það að ég væri líkamlega sterk þegar
áfallið reið yfir hjálpaði mikið en ég
gat ekki æft lengi á eftir, gat ekki
einu sinni gert 10 burpees sem venju-
lega er hluti af upphitun hjá mér í
dag. 

90% hvernig við bregðumst við

Hvað um hugann, hvernig þjálfarðu
hann?

Ég hef unnið í því í nokkur ár að
laga hugarfarið eða svokallað mind-
set training og það hefur eiginlega
verið það sem hefur komið mér í
gegnum áfallið á heilbrigðan hátt
held ég.

Lífið er 10% það sem kemur fyrir
okkur og 90% hvernig við bregðumst
við. Erfiðar aðstæður geta klárlega
orðið erfiðari ef maður ákveður það
en maður getur líka gengið með

áfalli eða sorg og komið út úr því
sterkari og betri manneskja ef það er
það sem maður ákveður að gera. Það
sem ég ákvað að gera var að breyta
þessu böli í blessun.

Áttu þér einhver draumamarkmið
sem þú vilt deila með okkur að lok-
um?

Í íþróttunum er markmiðið að
verða Íslandsmeistari kvenna í mín-
um flokki í hnefaleikum 2019, á
Norðurlandamótinu í hnefaleikum
núna í lok mars þá er auðvitað
draumur að vinna gull, síðan væri
geggjað að geta verið hvatning fyrir
fleiri stelpur að byrja í boxi því að
það er svo geggjuð íþrótt. Því næst
er markmiðið í vinnunni að vera með
skemmtilegasta morgunþátt lands-
ins, Ísland vaknar.

Að lokum á ég mér eitt fallegt
markmið og er búin að eiga lengi sem
snýst um að hjálpa fólki með
ákveðnum hætti. Ég segi ykkur bet-
ur frá því þegar nær dregur og er
mjög spennt þegar að því kemur. 

Hitt og þetta Kristínar:

Uppáhaldsmatur þegar þú ætlar að
gera vel við þig? Eitthvað með ber-
naise-sósu, eiginlega alveg sama
hvað. 

Besti útvarpsmaðurinn? Chris
Moyles.

Uppáhaldsbíómynd? Legends of
the fall, Hacksaw ridge og Memoirs
of a Geisha.

Uppáhaldsheimasíða? www.go-
ogle.com.

Uppáhaldssamfélagsmiðlastjarna?
Eva Ruza er langskemmtilegust.

Besta dekrið? Hárdekur á Senter
Hársnyrtistofu.

Uppáhaldsverslun? Under Armo-
ur. 

Draumaflíkin fyrir sumarið? Eitt-
hvert geggjað bikiní.

Skórnir? Flottir hælar.
Draumaferðalagið? Langar mjög

mikið að fara til Kúbu. 
kolbrun@mbl.is

Ákvað að breyta þessu böli í blessun
Kristín Sif er einn af orkugjöfum K100 og gleður hlustendur með nærveru sinni og dásamlegum húmor
alla morgna ásamt Jóni Axeli og Ásgeir Páli. Hún er einnig mjög uppátækjasöm og gleymir því reglulega
að hún er í beinni útsendingu okkur hinum til gleði og skemmtunar.

Kristín Sif leggur mikið upp úr andlegri vinnu sem og líkamlegri. Kristín Sif segiir Stefán Karl hafa haft djúpstæð árif á sig.

„Fyrstu dagana sem ég
mætti var ég auðvitað ekki
eins og ég átti að mér að
vera og er ennþá að finna
fyrir því að lífið er svo mik-
ið breytt.“

Kristín Sif tekur við verðlaunum
sem besta hnefaleikakona ársins
2018 af forseta Íslands. 

Kristín Sif hefur náð einstökum árangri
í bardagaíþróttinni undanfarið.
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MY COLOUR, MY CARE, THE WAY I SHINE.
SVART HJARTA SEM KÆLIR OG NÆRIR.

ROUGE VOLUPTÉ SHINE
& VOLUPTÉ

PLUMP-IN-COLOUR

AFSLÁTTUR
AF YSL Í HAGKAUP

20%



Gleðigjafar K100
K100 væri lítið án þeirra dásamlegu viðmælenda
sem lagt hafa leið sína í stúdíóið okkar og deilt með
okkur ævintýrum sínum, afrekum, sorgum og sigr-
um. Við litum yfir farinn veg og gátum ekki annað
en brosað yfir öllum þeim gleðigjöfum sem okkur
hefur hlotnast að fá í heimsókn.

Siggi Stormur. Arnar Jónsson.

Salka Sól Eyfeld.

Haka Iceland hópurinn.

Bríet Ísís Elfar.
Edda Sif Pálsdóttir
og Sölvi Tryggvason.

Páll Óskar. Stefán Magnússon
og Helgi Björnsson.

Nína Dögg
Filipusdóttir.

Friðrik Ómar.

Baldvin Z.

Gunnar Ármannsson og
Halla Þorvaldsdóttir. Hjördís Guðmunds-

dóttir og Geir Ólafs.
Helga Arnardóttir.
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FARÐUÚT!
MEÐGAMANFERÐUM

Skoðaðu úrvalið á gaman.is!

www.gaman.is / 560 2000 / Bæjarhraun 14, 220 Hafnarfirði / gaman@gaman.is

Borgarferðir

Hreyfi- og lífstílsferðir

Tenerife

Tónleikar

Siglingar

Fótbolti

Sérferðir

Hópaferðir
Lloret de Mar

Benidorm

Æfinga- og keppnisferðir

Salou
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E
ngin undantekning verður á
skemmtilegheitum og
metnaði þetta árið en
göngugatan mun bók-
staflega iða af lífið fimmtu-

daginn 7. mars og verslanir bjóða
viðskiptavinum sínum veglegan af-
slátt eða dekra við þá með sínum
hætti. Tinna Jóhannsdóttir, mark-
aðsstjóri Smáralindar, segir
skemmtiatriðin sjaldan eða aldrei
hafa verið betri en í ár og leyfir sér
því að lofa góðu kvöldi. „Sjálfur Páll
Óskar Hjálmtýsson stígur á stokk
hjá okkur auk þess sem Stjórnin,
Greta Salóme og Birgir Steinn munu
gleðja augu og eyru viðskiptavina
Smáralindar. Það verður ekki mikið
flottara.“

Mikilvæg ár að baki

Að sögn Tinnu er Smáralindin á
lokametrum í endurskipulagningu
sem staðið hefur yfir um nokkurt
skeið. „Framkvæmt hefur verið á
20.000 af þeim rúmlega 60.000 fer-
metrum sem bygging Smáralindar
samanstendur af og það má því
segja að stór hluti hennar sé nýr og
endurbættur. Nýir inngangar með
nýrri lýsingu, ný barnasvæði, ný
auglýsingaskilti, ný upplýsingaskilti
auk þess sem nýjar verslanir og veit-
ingastaðir hafa bæst í hópinn á með-
an aðrir hafa fengið upplyftingu.“ 

Ný alþjóðleg vörumerki

Smáralind hefur á undanförnum ár-
um tekist að ná til landsins með mik-
ið af þekktum og sterkum alþjóð-
legum vörumerkjum. Zara rekur
sína einu verslun á Íslandi í Smára-
lind, flaggskipsverslun H&M er í
Smáralind auk þess sem stærsta
H&M Home-verslunin er einnig í
húsinu. „Þá verða opnaðar hér tvær
nýjar alþjóðlegar verslanir í Smára-

lind í maí, Weekday og Monki, en
koma þeirra til landsins mun breyta
miklu fyrir okkur enda höfum við
haldið þeim rýmum í töluverðan
tíma því þetta voru þau vörumerki
sem við vildum fá í hús auk annarra
sem við erum í viðræðum við um
þessar mundir.“

Umhverfi smásölu 
hefur tekið breytingum

Að sögn Tinnu hefur smásöluum-
hverfið tekið gríðarlega miklum
breytingum að undanförnu þó svo að
hún vilji meina að við hér á Íslandi
höfum fundið minna fyrir því en
margir aðrir markaðir sem stærri
eru. „Á heimsvísu eru flest fyrirtæki
að fækka fermetrum sínum, auka við
sýnileika sinn í netsölu, auka við
þjónustustig sitt og snertifleti við
viðskiptavinina. Þau fyrirtæki sem
skara munu fram úr í þessum bransa
til framtíðar að mínu mati, eru þau
sem munu ná að sinna sinni „físísku“
verslun vel með háu þjónustustigi, í
bland við aukinn sýnileika á netinu
og netverslun. Að versla í gegnum
netið er ekki fyrir alla en flest okkar
erum þannig að við viljum skanna á
netinu, skoða úrvalið, mynda okkur
skoðun, bera saman og þess háttar
áður en við leggjum af stað í versl-
unina sem okkur líst best á. Þar vilj-
um við þukla, þreifa, máta og fá til-
finningu fyrir vörunni og gæðum
hennar. Suma hluti er ekkert mál að
kaupa í gegnum netið á meðan það
er erfiðara með aðra. Til framtíðar
þurfum við því þetta mix, þessa
blöndu sem getur skilið á milli feigs
og ófeigs til framtíðar held ég.“ 

Áhrifavaldar og styrkur sam-
félags- og stafrænna miðla hafa
breytt viðskiptamódelum margra
þessara fyrirtækja og þau eru í
auknum mæli farin að einbeita sér

að því að hanna fatnað sem telst til
götutísku. Lúxusvörumerkin eins og
Gucci og Prada hafa stækkað mark-
hóp sinn og sá flokkur smásölu
gengur hvað best á heimsvísu í dag.
„Markhópur þeirra hefur stækkað
gríðarlega og alveg niður í unglinga
sem fyrir nokkrum árum höfðu lít-
inn sem engan áhuga á þessum
flokki vörumerkja.“ 

Verslunarmiðstöðvar 
eru upplifunarhús

Upplifun er orð sem hefur verið mik-
ið í umræðunni að undanförnu. Með
tilkomu samfélagsmiðla er sjónræn

upplifun orðin miklu mikilvægari,
umhverfi og stemning spilar stærri
rullu en nokkru sinni áður og mat-
arupplifun er nokkuð sem nær bæði
yfir bragð gæði og útlit þess sem við
neytum. „Samfélagsmiðlarnir hafa
breytt hegðun okkar og fólk sækir í
dag í vörur og umhverfi sem er sjón-
rænt, myndrænt og líklegt til að
auka fylgi okkar og eftirtekt á sam-
félagsmiðlunum.“ 

Tinna segir kynslóðina sem nú sé
að vaxa úr grasi hafa almennt miklu
meiri áhuga á að upplifa og eyða
peningum í slíkt heldur en kynslóðin
sem á undan var. „Ungt fólk ferðast

mikið, dvelur lengur í heimahúsum,
menntar sig meira og fer meira út að
borða og í bíó. Það er gríðarlega
meðvitað um það framboð sem í boði
er hverju sinni enda ógrynni af upp-
lýsingum miðlað frá fyrirtækjum á
hverjum degi á samfélagsmiðlunum.
Þá vilja viðskiptavinir í dag að allt
gangi smurt og vel fyrir fyrir sig,
kaupferlar séu stuttir og snurðu-
lausir og að aðgengi sé frábært. Nú-
tímaeinstaklingurinn er stöðugt í
kapphlaupi við tímann og við leit-
umst stöðugt eftir því að spara tíma.
Allt sem einfaldar lífið er vel þegið
og skapar viðskiptavild í dag.“ 

Tinna bendir á að þetta séu þær
augljósu breytingar sem hafi orðið á
rekstri verslunarmiðstöðva sem og
fyrirtækja. „Við erum stöðugt að
fylgjast með tískustraumum í heim-
inum og aðlaga okkur breyttri hegð-
un og þörfum fólks og markaðarins.
Svona hús eins og Smáralind eru lif-
andi og eiga að vera það, stuðla að
breytingum og það má aldrei sofna á
verðinum auk þess sem gæta verður
að því að hér sé eitthvað fyrir alla
aldurshópa, bæði kynin, hátíska og
útvistarfatnaður, veitingastaðir,
upplifun, matvara, þjónusta eins og
skósmiður og blómabúð og allt það
sem hugurinn girnist. Við viljum að í
Smáralind fáir þú allt sem þú þarft,
vinsælustu vörumerkin á mark-
aðnum, á einum þægilegum og björt-
um stað með frábæru aðgengi.“ 

Tinna segir einstaklega spennandi
tíma framundan og að fleiri breyt-
ingar verði kynntar á næstunni. 
kolbrun@mbl.is 

Tvær nýjar alþjóðlegar
verslanir opnaðar í Smáralind
Konukvöld Smáralindar og K100 er einn af hápunkt-
um ársins hjá verslunarmiðstöðinni en kvöldið hefur
alltaf verið gríðarlega skemmtilegt og vel sótt. 

Undirbúningur konukvölds Smáralindarinnar hefur verið í fullum gangi undanfarna daga.

Tinna Jóhannsdóttir markaðsstjóri Smára-
lindar segir breytingar í vændum í húsinu. 

„Nútímaeinstaklingurinn
er stöðugt í kapphlaupi við
tímann og við leitumst
stöðugt eftir því að spara
tíma. Allt sem einfaldar líf-
ið er vel þegið og skapar
viðskiptavild í dag.“

Verslunin Zara í Smáralind
er nú á tveimur hæðum. 
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2018

2018

MARS

NÓVEMBER

UTANLANDSFERÐIR

BEINAR ÚTSE
UM LAND A

PÁSKALEIT
K100

LUKKUHJÓL K100
VISSIR ÞÚ AÐ ...

Siggi Gunnars sagði 
„kossar og knús“ að 

meðaltali 30 
sinnum þegar 

hann kvaddi 
hlustendur 

í síma á 
síðasta ári

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Á síðasta ári voru 

21.900 
fréttatímar á K100

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Kristín Sif vann 
til silfurverð-
launa í boxi á 
Norðurlanda-
mótinu í 
Noregi 
í fyrra

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Erna Hrönn er nánast 
aldrei á réttum tíma 
þegar hún þarf að 
mæta  eitthvað

Lukkuhjóli K100 var snúið í fyrsta skipti

Á hverjum klukkutíma fengu 
hlustendur tækifæri til að láta snúa 
lukkuhjólinu fyrir sig
Frábærir vinningar í  boði, út að borða, borðspil,
reykskynjarar,  þvottur á  bíl og þess háttar

K100 bauð hátt í 100 hlustendum í 
mismunandi ferðir út fyrir  landsteinana
Borgarferðir og sólarl landaferðir  bar þar hæst

2.000 
manns 

tóku þátt í 
 páskaeggjaleit 

K100 í 
Hádegismóum 

25. mars

Logi Bergmann 
kynnir, 

Íþróttaálfurinn 
hitaði upp 

mannskapinn

GJAFIR

Gáfum gjafir fyrir fleiri

milljónir 
til hlustenda K100 sem eru 
bestu hlustendur í heimi

VIÐBURÐARÍKT
20

REYKJAVÍKURM

ÍSLANDSBANK

2018

K100 sá um 
sviðið í Hljóm-
skálagarðinum 
á Hinsegin 
dögum
Viðtöl við þekkta 
aðila, gleði 
og gaman

ÁGÚST

HINSEGIN
DAGAR

Hátíðir, Herra- 
og Konukvöld, 
Goslokahátíð o.fl .

ÁGÚST



2018

NÓVEMBER
SVARTUR

FÖSTUDAGUR

PART ÍSÝNINGAR
Í BÍÓ PARADÍS

ENDINGAR
ALLT

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Logi Bergmann á 
sama afmælisdag og 
Britney Spears

Britney er hinsvegar 
töluvert betri að 
syngja en Logi

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Auðun Georg 
fréttamaður 
á K100 gefur 

einnig út 
Kópavogsblaðið 

mánaðarlega

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Heiðar Austmann heilsar 
alltaf samstarfsfólki sínu 
með faðmlagi

Í desember var K100 með 
stærsta Jóladagatal í íslensku útvarpi, vinningar að verðmæti rúmlega 

2 milljónir króna
Hrærivél, skart og utanlandsferð var meðal gjafa

VISSIR ÞÚ AÐ ...

Hulda Bjarna kláraði 
Landvættina í fyrra 

Ein keppni í hverjum 
landsfjórðungi 

Hjólaði 60 km,
 fór í 50 km 

skíðagöngu, 
hljóp 30 km 

og synti 2,5 km

K100 heimsótti 10 fyrirtæki á 5 
klukkutímum 23. nóvember og  tók út 
Black Friday stemninguna
Gáfum meðal annars 
utanlandsferð með Heimsferðum

K100 var meðal 
annars í beinni 

útsendingu frá Akureyri, 
Vestmannaeyjum, 

Hveragerði og fjölmörgum 
öðrum stöðum

400 
hlustendur komu 

með okkur á hverja 
einustu sýningu

20-25 þúsund 
konur mættu á árlegt 

Konukvöld K100 og 
Smáralindar

Kynningar, tónlistaratriði 
og uppákomur

018

DESEMBER

K100 var með 
„ partísýningar“ 
í hverjum mánuði 
á síðasta ári

MARAÞON
NKA

K100 sá um 
tónlistina á 

sviðinu í miðbæ 
Reykjavíkur

Byrjuðum kl. 6.30 
um morguninn 
og vorum með 

tónlistina til 
kl. 15.00 

Stýrðum upphitun 
fyrir 42 km, 21 km 

og 10 km

K100

MARS

KONUKVÖLD

STÆRSTA

Í ÍSLENSKU ÚTVARPIJÓLADAGATAL

Buðum upp á Seven, 
Dirty Dancing, Hárið og 
fleiri klassískar myndir
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H
vernig myndirðu lýsa vor-
og sumartískunni þetta
árið í verslunum ykkar?

Mikið af skemmti-
legum trendum í gangi.

Fallegir liti og skemmtileg mynstur.
Við höldum áfram að sjá áhrif frá
gömlum vinnugöllum á skemmti-
legan hátt, síðerma samfestingar,
heilgallar, stórir jakkar og cargo-
buxur. Svo er gaman að sjá öll þessi
fallegu pils, gallapils, síð pils, blómp-
ils o.fl. 

Hvaða litir verða mest áberandi í
sumar?

Við höfum tekið eftir því að ís-
lenskar konur eru farnar að velja sér
mikla liti og þess vegna höfum við
verið óhræddar við að taka inn liti
fyrir sumarið. Það er mikið um falleg
litrík mynstur en svo verður guli lit-
urinn mjög áberandi, kremaður litur
og svo er gaman að nefna neonlitina
sem eru að koma sterkir inn. 

Er ekkert lát á vinsældum dýra-
mynsturs í skóm og fatnaði á næst-
unni?

Nei, heldur betur ekki, við erum
rétt að byrja. Alls konar dýra-
mynstur í mörgum litum eru
væntanleg hjá okkur í vor og sumar.
Við sjáum nýja liti í dýramynstrum
og skemmtilegar útfærslur.

Hvaða fimm flíkur eru nauðsyn-
legar í fataskáp hverrar konu þetta
vorið?

Fallegt pils, strigaskór, góðar
gallabuxur, sumarlegur kjóll og
hjólabuxur fyrir þær allra djörfustu. 

Eru einhverjar nýjungar í skarti
og aukahlutum? 

Nýjar hárklemmur og spennur í
öllum stærðum og gerðum eru að
koma sterkar inn og verða áberandi í

allt sumar. Perlur í hárið eru líka að
koma sterkar inn. Mittistöskurnar
halda áfram og svo erum við að bæta
við svokölluðum beltatöskum sem
eru mjög vinsælar. Svo sjáum við
líka þessa svokölluðu „bucket hats“
koma inn .

Buxnadragtir hafa verið vinsælar
að undanförnu, eru þær komnar til
að vera?

Já, ég á von á því – ekki bara
buxnadraktir heldur það sem við
köllum „sett“. Buxur og skyrta eða
toppur í sama prenti og jafnvel bux-
ur og kimónó í sama lit. Það hefur
verið mjög vinsælt hjá okkur og við
fáum meira af því í sumar.

Nú hafið þið unnið þétt með vin-
sælum samfélagsmiðlastjörnum und-
anfarið. Finnið þið bein áhrif þess á
söluna hjá ykkur? 

Já, við höfum aðeins verið í því en
við gerum það í bland við notkun
annarra auglýsingamiðla. Við erum
með nokkra aðila sem við vinnum
með af því að þeir vinna faglega fyrir
okkur í þéttu samstarfi. Áhrifin eru
góð þegar vinnan er unnin vel og allir
vinna vel saman. Við vinnum hins
vegar mjög mikið á samfélags-
miðlum, en okkar fókus er miklu
meiri á að dreifa okkar efni og aug-
lýsa sjálf okkar vörur á þeim miðlum.
Efni frá áhrifavöldum er svo góð við-
bót við okkar efni á samfélagsmiðla.

Finnið þið breytingu á stíl ís-
lenskra kvenna með árunum? 

Já, heldur betur. Svörtu fötin eru
aðeins farin að víkja og við sjáum
konur fara miklu meira í liti og alls
konar mynstur. Við seljum meira af
pilsum, stelpur eru óhræddar við að
prófa önnur snið, t.d. oversize-stíla,
og svo er það hugrekkið, að blanda

saman fleiri litum og mynstrum. Svo
eru aðrar sem eru meira í þessu
hefðbundna og leitast eftir einföldum
litum og helst ekki mynstrum, sem
er líka fallegt. Mér finnst íslenskar
konur vera mjög duglegar að móta
sinn eigin stíl og það er frábært. Öll
þessi tískutrend henta að sjálfsögðu
ekki öllum, við viljum eiga góð föt
sem henta okkur best en svo er gam-
an að nota þau trend sem henta okk-
ur til að poppa aðeins upp útlitið. Ég
myndi t.d. ekki henda mér í það sjálf
að nota hjólabuxurnar í sumar en ég

veit að þær verða mjög vinsæl-
ar hjá yngri hópi. 

Draumaflíkin þín þetta sum-
arið?

Fallegur hermannagrænn
síðerma samfestingur frá Vero
Moda sem ég ætla að nota bæði
við sandala og strigaskó á sólríkum
íslenskum sumardögum.
kolbrun@mbl.is

Íslenskar konur duglegar 
að móta sinn eigin stíl
Bestseller sem rekur verslanirnar Vero Moda, VILA,
Jack & Jones, Selected og Name it hefur vart und-
an að opna litríkar vorsendingar þessa dagana. Ása
Björg Tryggvadóttir, markaðsstjóri Bestseller, segir
einstaklega skemmtilegt tískusumar í vændum. 

„Við höfum tekið eftir því að ís-
lenskar konur eru farnar að velja

sér mikla liti og þess vegna
höfum við verið óhræddar við
að taka inn liti fyrir sumarið.
Það er mikið um falleg litrík
mynstur en svo verður guli lit-
urinn mjög áberandi.“

,
Mikið verður
um aukahluti
þetta vorið.

Neon litir verða 
áberandi á næstunni.

Hárspennur í öllum
stærðum og gerðum
boða komu sína.

Ekkert lát er á
vinsældum dýra-
mynsturs á
næstunni.

Það er
óhætt að
segja að
samfest-
inga æðið
sé rétt að
byrja.
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Ármúli 21
108 Reykjavík
Sími: 519-2525

Opnunartímar:
Mán-Fös 11:30–14 / 17-21
Lau-Sun 17–21
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Á
hugafólk um förðun er búið
að bíða í ofvæni eftir þess-
ari línu, en Can’t Stop
Won’t Stop slógu sölumet
um heim allan þegar þær

komu út árið 2018 í Bandaríkjunum.
Spennan leynir sér ekki hjá vöru-
merkjastjóra NYX á Íslandi, Ernu
Hrund Hermannsdóttur, sem segir
einstaklega ánægjulegt að geta
kynnt línuna til leiks á sjálfu konu-
kvöldi Smáralindarinnar og K100.

Litur fyrir alla

Línan samanstendur af 45 litum af
farða, 24 litum af hyljurum og
púðurfarða ásamt 6 litum af lausu
púðri, sérstökum förðunarbursta og
svampi. „Það er ekki bara sjaldgæft
að vörumerki sendi frá sér svona
marga liti af farða heldur er líka bú-
ið að hugsa fyrir því að allir finni lit
sem hentar sínum undirtón. Við er-
um nefnilega öll með hlýjan eða
kaldan tón í húðinni og það getur
verið misjafnt hvaða tón við viljum
kalla fram.“ 

Línan lofar einnig langtíma end-
ingu og góðri þekju sem auðvelt er
að byggja upp. „Við á Íslandi gerum
öðruvísi kröfur til endingar förð-
unarvaranna okkar en aðrir, sér-
staklega þar sem við viljum að vör-
urnar endist og haldist á sínum stað
í gegnum hvaða veður sem er. Farð-
ar eins og Can’t Stop Won’t Stop
gera einmitt það og jafnvel meira til!
CSWS-línan er nefnilega 24 tíma
vörulína með formúlu sem gefur
næringu, gefur þekju og dregur
fram það fallegasta í þinni húð.

Veglegir kaupaukar

Í Hagkaupum er búið að byggja
sérstakt sýningarsvæði fyrir farð-
ann sem verður opnað kl 17.00 á
konukvöldinu og munu fyrstu 100
viðskiptavinirnir okkar sem kaupa
tvær eða fleiri vörur úr línunni fá
glæsilegan kaupauka.“ Segir Erna
kaupaukana veglegasta fyrir þá
sem komi fyrstir. „Við getum
hreinlega ekki beðið eftir að kynna
þessa nýjung og erum meðvituð um
það að þetta er frábær viðbót fyrir
neytendur. Á meðan fólk finnur
sinn eina rétta lit mun DJ Dóra
Júlía halda uppi góðu stuði, Camilla
Líf og Rabbi kíkja svo við og taka
nokkur lög í anda Sunnudagslag-
anna sem eru föst hefð hjá hjón-
unum á Instagram,“ segir Erna
Hrund að lokum.

Erna Hrund ráðleggur

Hvernig er best að velja og nota 
farðann:

Finnið litatóninn sem hentar ykk-
ur, ef þið eruð ekki viss hvort þið vilj-
ið hlýjan, kaldan eða hlutlausan tón
prófið að setja smá af formúlunni á
kjálkabeinið, réttur litur fellur alveg
saman við þína húð. 

Farði eins og Can’t Stop Won’t
Stop hentar öllum húðgerðum því í

raun er það prim-
erinn sem þú velur að
setja undir sem segir til
um hvernig áferð farðans og
ending er. Ef þið eruð
með þurra húð notið
þið t.d. Honey Dew
Me Up primerinn frá
sama merki en ef
þið eruð með olíu
mikla húð notið þið
t.d. Shine Killer
primerinn. Svo er
engin regla um
hversu marga pri-
mera má nota.

Til að fá „dewy“ áferð
á CSWS-farðann ykkar
toppið þið áferð húðarinnar
með Dewy Setting spreyinu frá NYX
Professional Makeup. 
kolbrun@mbl.is

45 lita farðalína frumsýnd
Á konukvöldi Smáralind-
ar og K100 er vægast
sagt búið að efna til
veislu hjá NYX Profess-
ional Makeup í verslun
Hagkaupa. Tilefnið er
koma Can’t Stop Won’t
Stop vörulínunnar.

Í vörunni geta allir fundið
rétta litinn fyrir sig.

Erna Hrund Hermannsdóttir,
vörumerkjastjóri NYX á Íslandi.

„Það er ekki bara sjaldgæft
að vörumerki sendi frá sér
svona marga liti af farða
heldur er líka búið að hugsa
fyrir því að allir finni lit sem
hentar sínum undirtóni.“

Passar þú í skóinn?
Allir sem máta glerskó Öskubusku
fá Baby Foot fótameðferðina að
gjöf.*

Kíktu í básinn okkar og fáðu að
máta.

Við verðum fyrir utan
Zara á 1. Hæð í Smáralind
á Konukvöldi K100.

*á meðan birgðir endast.



15% afs lát tur
af öl lum vörum

20% AFSLÁTTUR
af öllum vörum



E
urovision-keppnin fer fram
í Tel Aviv 14. maí og verð-
ur spennandi að sjá hvort
Hatari kemst í úrslitin en
þangað hefur framlag Ís-

lands ekki komist frá árinu 2014
þegar Pollapönk keppti fyrir Ís-
lands hönd. Óhætt er að segja að
atriði Hatara sé umdeilt en um leið
vinsælt. Og mögulega verður það
enn umdeildara í alþjóðlegu sam-
hengi þegar til Tel Aviv er komið
vegna ögrandi gjörnings margmiðl-
unarhópsins sem klæðist BDSM-
búningum.

Finnur fyrir miklum létti

Friðrik segist þakklátur fyrir
tækifærið í kringum Söngvakeppn-
ina. Í síðdegisþættinum á K100 hjá
Loga og Huldu sagðist hann hafa
verið mjög vel stemmdur alla
keppnina. „Ég var búinn að teikna
þetta upp hvernig ég vildi hafa þetta
og það rættist allt saman. Ég stjórn-
aði alveg ferðinni, það var mjög góð
tilfinning,“ segir hann einlægur.
Hann viðurkennir að hafa í upphafi
lagt upp með sigur. Þegar úrslitin
lágu fyrir segist hann hafa fundið
ákveðinn létti. Hann segir ástæðuna
margþætta. „Þetta er búið að her-
taka líf þitt í fimm mánuði og það er
rosalega gott að komast út úr því.
Ég fann það um leið og þetta varð
ljóst. Nú get ég farið að gera eitt-
hvað annað,“ útskýrir Friðrik.

Hefði haldið með Hatara

Friðrik Ómar hefði viljað sjá Hat-
ara fara út hefði hann sjálfur verið
óbreyttur borgari að kjósa. „Það er
eitthvað ferskt þarna. Nýtt. Og lagið
er bara gott, flottur húkkur. Og þeir
gera þetta vel.“ Hann segist hrifinn
af því hvernig strákarnir í hljóm-
sveitinni hafa verið búnir að hugsa
næstu leiki langt fram í tímann. Allt
vel útfært og úthugsað. Hann hefur
mikla trú á að bandið eigi eftir að
gera vel enda góðir og metn-
aðarfullir einstaklingar.

Ráð til Hatara

Samband hans við strákana í Hat-
ara var mjög gott. En hvaða ráð
hefur hann gefið þeim eða hvað
mun hann ráðleggja þeim fyrir
keppnina í Tel Aviv? „Ég held að
þeir hafi lært rosalega mikið af
þessu hér heima. Ef ég hefði verið
markaðsmaðurinn þeirra hefði ég
ekki sent þá mikið í viðtöl, nema þá
blaðaviðtöl, enda heppnuðust þau
öll mjög vel.“ Ráðið sem hann
myndi gefa þeim áður en haldið er
til Ísrael væri að sleppa því að vera
mikið í karakter þegar þeir eru
ekki á sviði. „Bara að vera glaðir
og „kind off stage“ en brjálaðir á
sviði,“ segir Friðrik Ómar. Alltaf
best að vera bara maður sjálfur á
milli atriða, segir hann.

Grét í fyrstu skiptin

En þá að Friðriki sjálfum og lag-
inu sem hann samdi sjálfur og
gerði texta við. Hann hefur gengið

í gegnum miklar breytingar í sínu
lífi síðastliðið ár. Lagið fjallar um
stórt og mikið persónulegt uppgjör.
„Ég grenjaði í fyrstu skiptin enda-
laust og komst ekki í gegnum lagið.
En svo verður þetta verkefni og
maður nær aðeins að sleppa tök-
unum á innihaldinu,“ segir Friðrik
Ómar þegar hann er spurður hvort
það hafi tekið á að syngja lag sem
tengist honum sjálfum.

Nýr fasi er mögulega að byrja í
lífi Friðriks Ómars sem tónlistar-
manns þar sem orðin eru farin að
flæða líkt og hann segir sjálfur.
Hann hefur haldið fjölda stór-
tónleika á vegum fyrirtækisins
Rigg ehf. sem hann á og rekur
sjálfur. Fyrirtækið stóð meðal ann-
ars fyrir tónleikum á Fiskideginum
mikla á Dalvík og heiðurstónleikar
hafa verið haldnir um U2, Meat
Loaf, Freddie Mercury og George
Michael auk annarra viðburða um
jól og önnur tilefni.

Nýtt að heyra fólk syngja eigin
lög

En verður breyting á því hjá
Friðriki? „Ég hef alltaf getað samið
lög og vitað það en ég hef ekki get-
að komið orðunum út. Það er í
rauninni lykillinn að því sem nú er
að gerast. Ég bara dæli út textum.
Mér finnst það rosalega skemmti-
legt og ég er að vinna í nokkrum
lögum,“ segir Friðrik Ómar sem
ætlar að gefa næsta lag út í lok
sumars. Honum líður vel og nú er
nýr fasi að hefjast í lífi hans. „Ég
er að koma í fyrsta skipti fram fyr-
ir þjóðina sem laga- og textahöf-
undur og flytjandi. Sem fyrir mig,
að verða 38 ára gamall, er alveg
geggjað,“ segir hann einlægur. „Ég
hef aldrei upplifað áður að semja
lag sem fólk er að syngja og það er
líka geggjað,“ bætir hann við. Hann
stefnir á stórtónleika í Hörpu á fer-
tugsafmæli sínu eftir tvö ár og þá
með frumsömdu efni.
hulda@k100.is

Nýr fasi að hefjast 
Lögin tvö sem komust áfram í úrslitaeinvígið í Söngvakeppninni um hvert verður framlag Íslands í Eurovision í ár voru
Hatrið mun sigra með Hatara og Hvað ef ég get ekki elskað? með Friðriki Ómari. Það fór svo að Hatari fékk flest stig
dómnefndar, í fyrri símakosningu sem og í einvíginu við Friðrik Ómar þar sem þjóðin kaus. Hin alþjóðlega dómnefnd
var skipuð 10 aðilum og hafði hún 50% vægi á móti atkvæðum úr símakosningunni. Almenningur og dómnefnd voru
því sammála um röð laganna í ár og ljóst að framlag okkar Íslendinga verður með hljómsveitinni Hatara.

Morgunblaðið/Hari

Friðrik Ómar sér fram á spennandi feril
sem laga- og textahöfundur og flytjandi.

Morgunblaðið/Eggert

Friðrik Ómar hér við flutning á lagi
sínu í Söngvakeppni RUV á dögunum.

Hatari stóð sig vel að mati Friðriks
Ómars og honum finnst ákveðinn
ferskleiki yfir atriðinu.
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595 1000 . heimsferdir.isBókaðuþína ferð á

Flug á frábæru verði

Mílanó Verð frá kr.
39.900 Malaga Verð frá kr.

29.900

Alicante Verð frá kr.
49.900 Tenerife Verð frá kr.

69.900

Ljubljana Verð frá kr.
39.900 Búdapest Verð frá kr.

59.900

Prag Verð frá kr.
39.900 Lissabon Verð frá kr.

59.900

FLUGSÆTI BÁÐAR LEIÐIR
MEÐ TÖSKU OG HANDFARANGRI

Flug
báðar leiðir frá

29.900
Vor og Sumar

NÝTT NÚNA GETUR ÞÚ VALIÐ ÞITT SÆTI FRÁ 2.500 KR.

Heimsferðir verða á konukvöldi K100
í Smáralindinni frá 19 til 22 í kvöld.
KÍKTU VIÐ OG TAKTU ÞÁTT Í INSTAGRAM LEIKNUM OKKAR.
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ FERÐ FYRIR 2 TIL COSTA DEL SOL SUMARIÐ 2019.

#heimsferdir

TAKTU ÞÁTT



PRÓFAÐU

NÝJU

HRE INS I L Í NUNA
FYRIR VATNSHELDAN FARÐA

LOVED BY

MAKE-UP

ARTISTS

NIVEA MicellAIR Expert hreinsilínan fjarlægir vatnsheldan farða á mildan en áhrifaríkan hátt
með Miceller tækninni, í bland við þurrolíu og svart te. Það er óþarfi að skola af eða nudda.

Hreinsar fullkomlega og án þess að skilja eftir filmu eða klístur.


