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Líf Valtýs er ekkert
fyndið lengur.

MONITOR 3

MÆLIR MEÐ...
FYRIR MENNINGARSINNAÐA
Leiklistarhátíðin Lókal er nú
haldin í sjötta sinn en í ár verður
boðið upp á átta leiksýningar, þar
af 4 glæný
íslensk verk.
Á hátíðinni
í ár kennir
ýmissa grasa,
þar má meðal
má sjá þriggja
barna föður
á fimmtugsaldri flytja dansverk, Finna fara
yfir hlutverk böðulsins í sögulegu
samhengi og Grindvíska atvinnuleikhúsið flytja glænýtt dansverk
eftir Guðberg Bergsson. Monitor
mælir með því að þú leyfir þínum
innri listunnanda að blómstra á
þessari skemmtilegu hátíð.

VALTÝR ÖRN

Ekkert flókið að
forrita leitarvél

Fyrstu sex: 311097.
Hvað borðaðirðu í
morgunmat: Cheerios
með banönum
Hvaða lag lýsir líﬁ
þínu best þessa
stundina: „That joke
isn‘t funny anymore“
með The Smiths
Botnaðu setninguna,
Gaudeamus igitur...:
Æ, ég veit ekki. En
ég læri þetta samt í
næstu viku.

Mynd/Rósa Braga

FYRIR SJÓNVARPSUNNENDUR

Valtýr Örn Kjartansson, nýnemi við MR, bjó til leitarvél sem gerir notandanum kleift að sjá í hvaða framhaldsskóla vinir og kunningjar hafa farið.

BLAÐIÐ Í TÖLUM

„Þegar ég útskrifaðist úr Hagaskóla síðasta vor voru allir að spá í hvaða
framhaldsskóla hinn eða þessi væri að fara og allir voru komnir með
hundleið á þessari spurningu, þar á meðal ég,“ segir Valtýr Örn Kjartanson
sem stendur á bakvið leitarvélina Skólaskrá.is. „Þannig varð til hugmyndin
að þessari leitarvél sem allir framhaldsskólanemar geta skráð sig í. Ég
forritaði síðuna á kvöldin meðfram sumarvinnunni og loks varð Skólaskrá.
is að veruleika,“ segir Valtýr en hann kveður viðbrögðin hafa farið fram úr
sínum björtustu vonum. „Fyrst voru það bara vinir mínir og gömlu skólafélagarnir sem skráðu sig en á örfáum dögum fóru skráningar úr hundrað
upp í fjögur hundruð. Núna eru á sjöunda hundrað framhaldsskólanemar
skráðir í Skólaskrá,“ segir Valtýr að vonum glaður en notendur skólaskrár
ná nú til 30 af 38 skólum á framhaldsskólastigi á Íslandi.
Valtýr er ekki á því að hann sé undrabarn heldur sé einfaldlega orðið
svo létt að finna upplýsingar á netinu. „Langflest sem manni gæti nokkru
sinni dottið í hug að læra er hægt að finna myndbönd eða kennslusíður
um á netinu og svo er alltaf einhver á spjallþræði tilbúinn að leiðbeina
manni með það sem er óljóst. Það er því ótrúlega einfalt að finna út úr
hverju sem er án þess að læra það skipulega í skóla,“ segir Valtýr. „Á
netinu geturðu lært hvernig á að steikja hið fullkomna beikon, hvernig er
best að losna við harðlífi, hvernig á að dansa eins og Napoleon Dynamite,
eða hvernig eigi að forrita leitarvél. Þetta er ekkert flókið.“

30

framhaldsskólar
eiga nú fulltrúa á
Skólaskrá.is
tónleikum hafa

Monsters and
105 Of
men spilað á í ár.
milljónir eintaka

selst af My
1,7 hafa
head is an animal.

300

skiptinemar
hefja nám við
HÍ í haust.
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Herra Sykurbergur
Valtýr segist ekki vera hinn íslenski Zuckerberg og þvertekur fyrir
að Skólaskráin eigi að verða næsta Facebook. „Ég hef samt áhuga á að
bæta fleiru við síðuna ef ég hef tíma í vetur. Eitt sem er á döfinni er að
gera eins konar „profile”-síðu fyrir hvern og einn á skólaskránni sem
sýnir almennar upplýsingar um þann sem er skráður, gefur hlekk á
„profile” viðkomandi á Facebook og sýnir mynd af honum,“ segir Valtýr.
„Heimsyfirráð eru ekki efst á verkefnalistanum hjá Skólaskrá en hver veit
nema skráin endi sem vinsælasta síðan í heiminum, þá mun ég taka upp
nafnið herra Sykurbergur,“ segir hann glettnislega. Valtýr hóf nám í MR
fyrr í vikunni og segist lítast mjög vel á skólann. „Í MR virðist vera fólk
sem er snjallt og um leið skemmtilegt og margir skrautlegir kennarar. Ég
býst við því að læra mikið í vetur en ætla að passa mig á sama tíma að
vera virkur í félagslífinu.“ Þótt fyrsta skólavikan sé ekki liðin hefur Valtýr
nú þegar verið beðinn um að vinna fyrir Skólafélagið. „Ég mun sjá mikið
um tækni-, hönnunar- og útgáfumál og er líka að vinna að appi fyrir
skólann,“ segir Valtýr sem virðist svo sannarlega vera happafengur fyrir
Skólafélagið.
Skólaskrá.is er öllum aðgengileg og Valtýr hvetur
framhaldsskólanema til að skrá sig sem fyrst.
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Tímar án ráða?
N

ú eru svo sannarlega miklir umbrotatímar
hér á Monitorstöðum. Það er ekki nóg með
að skipstjórinn sjálfur, Jón Ragnar Jónsson, hafi
yfirgefið skútuna fyrir fæðingarorlof heldur
hefur stýrimaðurinn, Einar Lövdahl, ákveðið að
ráða sig í aðra áhöfn.

E

inar, sem margir þekkja
sem Elginn, er ókrýndur
viðtalakonungur Monitor
en viðtalið við Of Monsters and Men í blaðinu í
dag er 94. forsíðuviðtalið
sem þetta ljúfmenni
sendir frá sér. Eftir um
tvö og hálft ár í starfi
fyrir Monitor fékk Elgurinn
loksins leið á 40 mínútna
strætóferðum og færir sig því
um set frá 110 Reykjavík niður í 101 þar sem
hann tekur við starfi ritstjóra Stúdentablaðsins
í Háskóla Íslands. Hann verður kvaddur með
tárum og tilheyrandi ekkasogum í dag en hann
hyggst eyða deginum í að ganga um Moggahöllina og gefa fólki fæv.

N
M

ei, nú skulum við öll halda ró okkar.
Koma tímar, koma ráð segir máltækið.

onitor hefur fengið nýjan
ýjan háseta um
borð sem ber hið sérlega
lega skemmtilega nafn Hersir. Svo virðistt sem öðrum
aðilum í ritstjórn Monitor hafi tekist að
ná allri fyndni í kringum nafnið úr
kerfinu á sér á fyrstu tveimur
veimur
dögunum svo við bindum
dum
vonir við að hann muni
uni
endast í starfi.

R

itstjórastóllinn var enn
volgur þegar ég settist
í hann (takk Jón) og ég
hyggst svo sannarlega halda
honum heitum þar til Johnny
hnny
boy snýr aftur. Við skulum þó
ekkert ræða rasshitann frekar
kar
heldur óska Elgnum velfarnaðar
naðar
í nýju starfi og Jóni yndislegs
gs
orlofs með Jóni yngri.
Kærlig
g hilsen,
Anna
a Marsý

Sjónvarpsþættirnir Orange is the
New Black hafa slegið í gegn og það
ekki að ástæðulausu. Þættirnir segja
frá ungri
konu sem er
fangelsuð fyrir glæp sem
hún framdi
tíu árum fyrr.
Við kynnumst
henni og
stallsystrum
hennar í örlítið betur í hverjum
þætti og það er hvergi skafið af
þegar kemur að kynlífi, fíkniefnaneyslu og misbeitingu fangavarðanna á valdi sínu. Ekki missa af
einum fyrsta þættinum með konum
í meirihluta sem hefur ekkert með
tísku að gera.

VIKAN

Á FACEBOOK
Einar Lövdahl
Gunnlaugsson
Persónulegi
sigurinn minn í
dag hefur ekkert
með hlaup að
gera heldur var nafnið mitt rétt
skrifað á plakati. Óje, þið
lásuð rétt!
24. ágúst kl. 14:56
Úlfur Alexander Einarsson
Ég bjó til brandara í vinnunni í
dag:
Hvað kallarðu
neyðarástand þar sem brauð er
eina lausnin á vandamálinu?
Brauðsneyð.
takk.
26. ágúst kl. 18:49
Diljá Ámundadóttir Djöfull
væri ég til í að
það væri bara
talið eðlilegt að
vera í náttfötum
endrum og eins, á fundum og í
vinnunni og svona. #sumirdagar
27. ágúst kl. 10:54

Gauti Þeyr
Þið voruð núll
menningarleg í
nótt...
25. ágúst kl. 18:49

Unnur Eggertsdóttir Komst
að því í kvöld
að Löggunni
finnst ekkert
sérlega fyndið ef
maður er að grínast með að vera
blindfullur þegar hún lætur mann
blása.
24. ágúst kl. 0:22
www.facebook.com/monitorbladid
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Með haustinu fyllast
háskólarnir aftur af
stúdentum en þeirra
á meðal eru nokkur
hundruð skiptinemar.
Monitor ræddi við þau
Gerrit, Ditte, Tim og Sögu
um Ísland, Íslendinga og
Mentor-verkefnið.

Vinna af hörku og
djamma af hörku

SAGA ROMAN

EKKI SLÆMUR DÍLL

GERRIT KU

ANNE-DITTE
NORDMAJ

TIM SCHOLZ
Fyrstu sex: Hvað er það?
Hvaðan ert þú? Buxtehude í
Þýskalandi, nálægt Hamborg.
Hvað ertu að læra? Stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði.
Há dú jú læk Æsland?
Landið er í tveimur orðum
heillandi og mótsagnakennt.

Fyrstu sex: Hvað er
kennitala segirðu?
Hvaðan ertu? Lüneburg
nálægt Hamborg í
Þýskalandi.
Uppáhalds íslenska
tónlistin? Ég þekki ekki
mikið til, svo Sigur Rós
Há dú jú læk Æsland?
Þetta er ótrúlegt land en
veðrið er slæmt.

Fyrstu sex: 020989
Hvaðan ertu: Kaupmannahöfn, Danmörku
Uppáhalds íslenska tónlist?
Það væri of auðvelt að segja
Of Monsters and Men svo
ég ætla að segja Sykur eða
Retro Stefson.
Há dú jú læk Æsland? Ég er
smá-ástfangin.

Saga Roman, formaður alþjóðanefndar SHÍ, stýrir Mentorverkefninu fyrir Háskóla Íslands. Í HÍ eru hverju sinni
í kringum 1.500 erlendir nemar og í ár eru 300 þeirra
erlendir skiptinemar.
„Í Mentor-verkefninu tekur stúdent frá Háskóla Íslands að sér
tvo til þrjá erlenda skiptinema og leiðbeinir þeim út önnina.
Það veitir mikilvægt öryggisnet fyrir skiptinemana enda eru
þeir að koma inn í alveg ókunnugt land í stuttan tíma,“ segir
Saga. „Þau upplifa oft menningarsjokk, lenda stundum í
veseni með kennitölu eða vita ekki hvar heilsugæslan sín er.
Svo geta Mentorar líka búist við spurningum eins og „Hvar er
Bónus“ og „Er í lagi að húkka sér far í kringum landið?“
Mentor-verkefnið fylltist stuttu eftir að opnað var fyrir
umsóknir en áhugasamir stúdentar geta þó tekið gleði sína
því opnað verður fyrir umsóknir á haustönn í nóvember.
„Að vera Mentor er snilld af því að þú kynnist fólki frá öðrum
löndum, eignast vini fyrir lífstíð og færð skírteinis-viðauka við
útskrift. Það kalla ég nú ekki slæman díl,“ segir Saga sem er
afar spennt fyrir komandi önn.

GERRIT KU

Strangar
sturtureglur

TIM SCHOLZ

Ætlar að læra
íslensku þú Ísland fyrir
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Já, við áttum til
helgi. Þar
tu
us
síð
um
öðrum skiptinem
sem
íslenskir gaurar
voru líka nokkrir
ík.
jav
yk
Re
í
fið
rlí
tu
sýndu okkur næ
ur í þínum
skur Íslending
Hvernig er týpí
augum?
skandur um tísku og
Mjög meðvitað
mjög
a
lík
rs eruð þið
inavískur. Anna
lk.
fó
t
m
sa
lit
til
djammþyrst en
ds?
r á Háskóla Íslan
Hvernig líst þé
en
rri
stæ
i 20 sinnum
Hann er kannsk
Sem
i.
nd
ala
jar
Bæ
í
inn
heimaskólinn m
ndræðum
þó ekki átt í va
betur fer hef ég
m.
með að ná áttu
num hér?
þú eyða tíma þí
Hvernig hyggst
rnlegu
gja
vin
uni kynnast
Ég vona að ég m
u nógu
ng
tu
a
sk
en
ísl
mér
fólki og tileinka
daglega.
t samskipti dags
vel til að geta át

RDMAJ

ANNE-DITTE NO
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Hefur ekki enn
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hrokafullanerjuÍs
?
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mjög mikið
ég tala allavega
aður aðallega
Annars hittir m
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Þjóðverja því þe
ngur í þínum
týpíski Íslendi
Hvernig er hinn
augum?
jafnvel enn
sítt hár í hnút og
Karlmenn með
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þeirra fíla mun
hrifnar af
jög
m
ar
all
u
er
ar og
mjög flott klædd
.
rauðum varalit
nmörku og
munurinn á Da
Hvað er stærsti
Íslandi?
rnlegheitin,
i að segja vingja
Ég held ég verð
er fólk ekki í
ð
Þa
gt.
og hlýle
fólk er ofur opið
ðri í bæ sem
ni
hitti strák á bar
Danmörku. Ég
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t
ér fyndis
spurði hvort m
hafa ekki
að
ég bara heppin
fullir, kannski er
.
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að
ng
hi
a slíka
hrasað um nein
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andi sem er sé
Er eitthvað á Ísl
laga sig að?
fáránlega dýrt
aturinn, það er
Rosalega dýri m
erfitt að finna
og svo er svolítið
að kaupa hluti
ir.
ruverslan
lífrænar matvö

Vissir þú eitthvað um Ísland
áður en þú
komst?
Ég var búinn að lesa mér miki
ð til um
Ísland áður en ég kom og kom
st að
ýmsu.
1. Það gilda strangar reglur í stur
tuklefum sundlauganna.
2. Áfengi er mjög dýrt og svo er
peningasóun að drekka það án þess að
verða
fullur.
3. Ísland er mjög fallegt.
4. Íslendingar eru alltaf mjög
klæddir
samkvæmt tískunni.
5. Íslendingar myndu aldrei afne
ita
tilvist vera eins og álfa. Samt
segja þeir
aldrei að þeir trúi á þessar veru
r.
6. Íslendingar fíla það ekki að
vera
spurðir hvort þeir trúi á þessar
verur.
7. Það er ekki eins kalt og allir
útlendingar halda að það sé á Íslandi.
Eftir fyrstu tvær vikurnar mín
ar hér er ég
nokkuð viss um að 1, 2, 3 og 4
standist.
Hvernig lítur týpískur íslending
ur út?
Týpískur Íslendingur lítur mjög
vel út og
honum er alveg sama um veðr
ið. Ég hef
aldrei séð Íslending í regnjakk
a. Annað
sem kom mér á óvart var að stelp
urnar
ganga bara í leggings og í engu
pilsi. Það
er kalt úti, stelpur!
Er eitthvað á Íslandi sem er sérle
ga
erfitt að aðlaga sig að?
Ég heyrði að enginn snýti sér
á almanna
færi og að Íslendingar sjúgi upp
í nefið í
staðinn. Það er mjög dónalegt
í Þýskalandi.
Snýst skiptinámið bara um djam
mið
eða ertu kominn til að læra?
(Hlær) Góð spurning. Ég verð að
hugsa
út í hver les þetta. Það snýst um
að læra.
Mig langar bara að djamma smá
. Nei, ég
mun í alvöru reyna að gera hvor
t tveggja,
vinna af hörku og djamma af
hörku.
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iri
að aðeins sé rúmt ár síðan Ásge
Það er ótrúlegt að hugsa til þess
n
Han
“.
stur
arge
„Sum
u
með lagin
Trausta skaut upp á sjónarsviðið
manna landsins
istar
tónl
tu
ælus
ásts
bekk
á
hefur nú þegar skipað sér
u.
með sinni fyrstu smáskífu á ensk
og herjar nú á erlendan markað

Sumargestur var fyrsta lagið
gerst hafi í gær
spilun og ég man það eins og
u í fyrsta sinn. Mér
rpin
útva
í
það
ði
heyr
ég
r
þega
t.
kileg
þótti það frekar mer

ðaþögn, kom út

Þegar platan mín, Dýrð í dau

selja um það bil 200 eintök til
Ég hafði gert mér vonir um að
ga / Laugarstan
mm
Hva
á
vina og kunningja
þessum svakalegu
á
von
ei
aldr
því
átti
Ég
a.
bakk
var skrítin
viðtökum sem platan fékk. Það
fyrir mér að við
upp
rann
það
r
þega
ning
tilfin
í höndunum sem
værum með eitthvað sérstakt
á.
kja
kvei
að
var
nnt
alme
fólk

Útgáfutónleikaferð um landið

reyri, HvammsVið héldum útgáfutónleika á Aku
fyrsta skipti
í
var
a
þett
og
javík
Reyk
tanga og í
í hljómsveit
ður
t-ma
sem ég stóð á sviði sem fron
var uppselt
Það
fólk.
an
fram
fyrir
söng
og í fyrsta skipti sem ég
ég steig á
en
áður
aði
ég hugs
á alla tónleikana og það eina sem
mér út í?“
a
kom
að
n
búin
ég
er
num
svið var: „Hvað í andskota

2 (Norðurljós)
Airwaves-tónleikar i Hörpu 201i. Á
á stóru svið
Þarna vorum við í fyrsta skipti
orðin verulega
n
plata
var
kti
pun
þessum tíma
okkar frá One
vinsæl og í salnum voru líka vinir
n á að skrifa
síða
ðum
endu
við
sem
Little Indian
undir samning við.

arverðlaunanna
Tilnefning til Norrænu tónlistr til þeirra fyrir sína
tilnefndu
Það var ekki leiðinlegt að vera
að vera á lista með mörgu
fá
og
u
plöt
u
fyrst
urlöndunum. Ekki
frábæru tónlistarfólki frá Norð
r að bóka okkur
búni
m
voru
við
að
fyrir
mdi
skem
launin eru
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Hróarskelda 2013
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Lísa Haﬂiðadóttir
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UPPÁHALDS

SPARI

KJÓLL: FLYING A
REFUR: GJÖF
SKÓR: DIN SKO

BUXUR: TOPSHOP
SKYRTA: TOPSHOP
HÁLSMEN: TOPSHOP
SKÓR: & OTHER STORIES

ÚT Á LÍFIÐ
KJÓLL: COS
BUXUR: H&M
HÁLSMEN: GJÖF
KÁPA: PART TWO
SKÓR: & OTHER STORIES

Fatainnkaup

hressa, bæta og kæta
Hólmfríður Kristín Árnadóttir er tuttugu og tveggja ára ný útskrifaður viðskiptafræðingur frá Háskólanum í Reykjavík. Hómfríður
hefur áhuga á bæði tísku og hönnun og fékk Stíllinn hana til þess
að sýna lesendum brot úr fataskápnum sínum.
sinnum inn í H&M. Á Íslandinu finnst
mér verslunin GK á Laugaveginum bera
af.

Hvernig myndir þú lýsa stílnum þínum?
Minn stíll byggist á því að mér líði vel án
þess að ég sé að spreða í einhverjar flíkur
sem ég nota bara einu sinni eða tvisvar.

Hvert er uppáhalds tískutrendið þitt
þessa dagana?
Mynstraðar, köflóttar og teinóttar flíkur.

Hefur þú mikinn áhuga á tísku?
Ef ég væri að miða við einhvern skala
væri ég staðsett í miðjunni. Ég hef bæði
áhuga á tísku og hönnun og finnst
virkilega skemmtilegt að fletta í gegnum
glanstímarit og vafra um á internetinu.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
COS, & Other stories, Monki, Topshop,
Zara og svo slysast maður endrum og

Hvað er ómissandi að eiga í fataskápnum
fyrir haustið?
Fallega kápu og góða skó.
Hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir
varðandi klæðnað annarra?
Hvernig heildar múnderingin fer við
holningu viðkomandi.
Hver er best klædda kona í heimi?
Amma Ragnheiður, hún er sannfærð um

að fatainnkaup hressa, bæta og kæta. Ég er
sammála henni í því.
Hvað er einna helst á döfinni hjá þér í
haust?
Ég stend í flutningum, svo ég ætla að
byrja á því að koma mér fyrir á nýjum stað.
Ég ætla hinsvegar að leggja megináherslu
á að slaka aðeins á og njóta augnabliksins.
Ef þú yrðir að fá þér húðflúr, hvernig
húðflúr myndir þú fá þér og hvar?
Ef ég yrði, fengi ég mér líklega nöfn
eða fæðingardaga ófæddra barna minna
á falinn stað. Ég tel hinsvegar ólíklegt
að ég muni flúra líkama minn í náinni
framtíð.

HVERSDAGS
BUXUR: H&M
PEYSA: NOSTALGÍA
SKYRTA: SAMSØE SAMSØE
SKÓR: OFFICE

Myndir/Styrmir Kári

Hver er Hólmfríður Kristín?
Dóttir, systir, kærasta, vinkona, viðskiptafræðingur, badmintonspilari og Valsari.
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NAYA RIVERA

TAYLOR SWIFT

CIARA

Þessi sjóðheita pía er einna þekktust
fyrir leik sinn í söng- og dramaþáttunum
Glee. Hún mætti á VMA-hátíðina í þessum
kynþokkafulla svarta langerma kjól og fer
hann henni virkilega vel.

Taylor virðist eldri í þessum fágaða
og fallega dökkbláa kjól. Hún ferðast
aðeins aftur í tímann í heildarútlitinu, og
krullurnar og dökkrauði varaliturinn passa
einstaklega vel við kjólinn.

Ciara lét sig ekki vanta á hátíðina í ár
og klæddist hún þessum ljósa Givenchysíðkjól. Stíllinn er ekki sérlega hriﬁnn af
kjólnum en fjaðrirnar neðst á honum gera
mikið og gefa honum fágað og fallegt útlit.

SELENA GOMEZ

KATY PERRY

Fyrrum Disney-stjarnarn er heldur betur
vaxin úr grasi. Hún klæddist þessum
sérstaka og fallega Versace-kjól á hátíðinni
og sló rækilega í gegn. Kjóllinn klæðir hana
reglulega vel og er heildarútlitið upp á tíu.

Það eru skiptar skoðanir á þessu dressi
hjá poppsöngkonunni. Stíllinn er ekkert
sérlega hriﬁn af kjólnum. Hann gerir ekki
mikið fyrir vöxtinn hennar og fjaðrirnar eru
einum of mikið af því góða.

Stjörnudýrð á
verðlaunahátíð
vestanhafs

LADY GAGA
Poppdívan þótti heldur fáguð í þessum
svarta kjól og virðist
hún vera farin að
halda örlítið aftur
af sér í klæðaburði.
Þó svo að Stíllinn sé
ekkert sérstaklega
hriﬁnn af kjólnum
þá er þetta skref í
rétta átt.

Verðlaunahátíðin MTV Video Music Awards fór
fram vestanhafs síðastliðinn sunnudag og mættu
stjörnurnar í sínu fínasta pússi. Stíllinn tók saman
nokkrar stjörnur á rauða dreglinum.
ELLIE GOULDING
Þessi ljósi rúllukragakjóll sem breska
söngkonan valdi að klæðast á hátíðinni
getur varla verið þægilegur þar sem
gaddar þekja hann allan. Síðan má bæta
því við að hann er ekkert sérstaklega
fallegur heldur.

breyttu

bragðgóðum bát ...

... í ljúffenga vefju eða ferskt salat

MILEY CYRUS
Þessi dama hefur verið á vörum margra
eftir furðulega framkomu á hátíðinni þar
sem hún söng nokkur lög. Því miður fyrir
Miley er þetta Dolce Gabbana-dress heldur
ekki að vinna inn mörg stig.

2013 Doctor´s Associates Inc.SUBWAY er skráð vörumerki af Doctor´s Associates Inc.
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Þurfum að ná okkur
niður á jörðina
Of M
Monsters
t
and
dM
Men hefur síðastliðna 18 mánuði fylgt eftir sinni fyrstu plötu
með frægðarför um heiminn. Þeirri törn lýkur með tónleikahaldi í Garðabæ
um helgina. Monitor ræddi við Skrímslin um rokkstjörnulíﬁð, kattakaﬀihúsið
í Japan, tónlistarsmekk James Bond og húðlit Jay Leno.
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TÓNLEIKARNIR Á
VÍFILSSTAÐATÚNI
31. ÁGÚST
Of Monsters and Men
Mugison
Moses Hightower
Hide Your Kids
Túnið opnað kl. 17 og tónleikar
hefjast kl. 18. Aðalbílastæði
tónleikanna verður á
Kauptúnssvæðinu í Garðabæ þar
sem meðal annars IKEA er til húsa
en engin almenn bílaumferð verður
leyfð í kringum Víﬁlsstaði og þar
verða engin bílastæði. Upplýsingar
um ókeypis strætóferðir í
boði Garðabæjar er að ﬁnna á
gardabaer.is.
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R

okkstjörnurnar í Of Monsters
and Men eru nýjustu
heimsfrægu Íslendingarnir. Frá
því að hljómsveitin bar sigur úr
býtum í Músíktilraunum vorið
2010 hefur leið þeirra legið
þráðbeint upp á við og það með
ógnarhraða. Rúmum þremur
árum seinna hefur hljómsveitin lagt heiminn
að fótum sér með plötusamning við Universal í
farteskinu og slegið í gegn í fimm heimsálfum.
Hljómsveitin er nú komin heim og setur punktinn
aftan við 18 mánaða tónleikatörn með fríum
tónleikum á Vífilsstaðatúni í Garðabæ á laugardaginn kemur.
Blaðamaður settist niður með fjórum fimmtu af
hljómsveitinni, sem voru hress yfir heimkomunni,
og ræddi við þau um „meikævintýrið mikla“.
Texti: Einar Lövdahl
Myndir: Styrmir Kári

einar@monitor.is
styrmirkari@mbl.is

Senn er 18 mánaða tónleikatörn á enda komin.
Hvernig er tilfinningin að vera komin heim?
K Hún er virkilega góð.
A „Góðir farþegar, velkomnir heim (sagt með
tilgerðarlegri rödd).“
N Já, það var mjög gott augnablik að heyra flugstjórann segja þetta.
Þið hafið nú reyndar komið heim af og til á þessum
18 mánuðum. Eruð þið með rútínu sem þið farið
eftir þegar þið komið heim?
B Ég fer í góða heimasturtu, fæ mér vatn úr krananum og fæ yfirleitt lambakjöt hjá mömmu og pabba.
A Ég fer oftast á Pítsuna og svo í sleik við hundinn.
K Núna fór ég allavega í lambakjöt hjá mömmu og
svo í ísbíltúr.
N Ég fer alltaf í pítsu og kíki svo í bjór með vinum
mínum.
A Það er reyndar fyndið að segja frá því að við
Nanna hittumst á Pítsunni í Garðabæ fyrir hálfgerða
tilviljun hálftíma eftir að komum út af flugvellinum
(hlær).
Ég leyfi mér að orða það sem svo að síðustu 18
mánuðir hjá ykkur hafi verið „meikdraumurinn“
sem íslenskar hljómsveitir stefna svo margar leynt
og ljóst á. Hvernig líkar ykkur við orðalagið að þið
séuð „búin að meika það“?
K Meika hvað? (Allir hlæja.)
A Mér finnst svoleiðis tal alltaf eitthvað asnalegt
eða furðulegt. Ég veit ekkert af hverju mér finnst það,
því þetta er náttúrlega jákvætt en ekki neikvætt.
K Við vorum að horfa á mynd um daginn um
einhverja gamla poppara hérna á Íslandi, Varði fer á
vertíð. Hún fjallaði um hljómsveitina Tópas og þeir
voru mikið að nota þetta orðalag, „að meika það eins
og Skítamórall“.
N Mælikvarðinn á það var hvort maður fengi allar
gellurnar eða ekki. Ég hef ekki fengið eina einustu
gellu. Ég er reyndar kannski búinn að fá meiri hasar
en þið, ég fékk náttúrlega brjóstahaldara upp á svið
um daginn.
Það virðist vera að sungið sé með lögunum ykkar
hvort sem þið komið til Bandaríkjanna, Japans,
Ástralíu eða Brasilíu. Fáið þið ennþá fiðring við
það?
B Við erum alltaf með „mónitor“ í eyranu á sviði en
stundum tekur maður hann úr og þá fattar maður
hvað þetta er klikkað.
K Þetta var alveg sérstaklega flott í Brasilíu af því að
þar talaði enginn einu sinni ensku en samt sungu
allir með.
N Svo sér maður að fólkið er alls ekkert að syngja
rétta textann en er samt í stuði og syngur bara
eitthvað, það er ótrúlega krúttlegt.
A Maður fær alveg gæsahúð af því að sjá 4.000
manns syngja með lögunum okkar og veifa höndum
þegar við biðjum um það og svo framvegis.
Þið prófuðuð ýmislegt annað en að spila á tónleikum í Japan, ekki satt?
B Jú, við fórum í tíu hæða hús sem er bara fyrir
karókí, algjör klikkun.
N Þetta er þannig að þú ferð inn í dálítið skuggalega
byggingu, manni leið pínu eins og maður væri að
fara að gera eitthvað allt annað en að syngja karókí,
og síðan er bara allt út í hálfgerðum klefum eða
litlum herbergjum. Maður kaupir sér síðan aðgang
að einu svona herbergi til að syngja karókí.
K Í næstu herbergjum við okkur voru síðan hópar af
alveg trylltum Japönum. Þeir gera þetta greinilega af
mikilli alvöru.
A Já, Japan var svolítið skrýtið land. Við fórum líka á
kattakaffihús þar. Þá borgar maður sig inn á kaffihús,
þarf að fara úr skónum, þvo sér um hendurnar
og klæða sig í japanska inniskó. Síðan fær maður

tebolla, sest niður og byrjar að klappa köttum. Það
voru sem sagt svona 20 kettir þarna inni sem maður
mátti klappa og það er bara konseptið á bak við
kaffihúsið. Ég horfði síðan á heimildamynd um Katy
Perry um daginn og þá sá ég að hún fór á nákvæmlega sama kattakaffihús og við (hlær).
B Japan er svona það sem þú kemst næst því að
fara til annarrar plánetu.
Þið hafið augljóslega ekki verið mikið heima
síðastliðna 18 mánuði, en eruð þið ekki örugglega
búin að heyra brandarann um af hverju Little Talks
höfðar svona vel til húsdýra?
N Út af því að það er svo mikið „hey“ í því, er það
ekki?
A Ég held sko að Árni, gamli píanóleikarinn okkar,
hafi búið þennan til.
B: Já, útgáfan hans var reyndar: „Af hverju fíla allar
kindurnar Of Monsters and Men?“
A Ég man meira að segja þegar Árni sagði hann
fyrst. Ég horfði á hann í svolitla stund, það kom
vandræðaleg þögn og svo sagði ég bara: „Já...“ (Allir
hlæja).
Upplifið þið það þannig að fólk úti tengi ykkur
almennt við Ísland? Og ef svo er, fáið þið sterk
viðbrögð við því?
K Þegar fólk kemst að því að við séum frá Íslandi
hljómar það oft eins og það viti ekkert voðalega
margt um Ísland. Það vill samt oftast fá að heyra
meira. En stundum fær maður bara viðbrögðin:
„Ísland segirðu... hvar er það?“
A Ég veit ekki hvort fólk sem mætir á tónleika hjá
okkur viti endilega að við séum frá Íslandi, en við
flöggum iðulega íslenska fánanum á trommusettinu
til að gera öllum það ljóst. Blaðamenn og þess háttar
vita það samt alltaf og þeir vilja alltaf spjalla um það.
Er það þá fljótt að fleygja fram spurningum sem
tengjast Björk og Sigur Rós?
N Það eru mjög vinsælar spurningar.
K „Þekkið þið Björk?“
B „Já, við erum náttúrlega í sama bransa svo við
erum eiginlega bestu vinir.“
Nú þegar þið eruð búin að skapa ykkur gott nafn
úti í Bandaríkjunum, þar sem þið eruð með plötusamning hjá Universal, hefur þá einhvern tímann
komið til tals að þið settust þar að?
K Við höfum fengið þessa spurningu oft en svarið
okkar er neitandi.
N Ég held að það hafi komið fljótlega í ljós að það
komi ekki til greina hjá okkur. Við viljum bara búa
heima.
K Maður fær alveg nóg af Bandaríkjunum bara af
því að fara í einn Bandaríkjatúr. Svo er Ísland líka svo
miðsvæðis milli Evrópu og Ameríku, það er svo fínt.
Ég held að bráðum muni allar hinar hljómsveitirnar
í heiminum flytja til Íslands því það er svo hentugt
(hlær).
En eruð þið orðin amerískari heldur en þið voruð
fyrir tveimur árum?
K Við erum bara komin með smá hreim (sagt með
amerískum hreim).
A Og smá hamborgararass örugglega.
Þegar stórstjörnur koma til landsins til að halda
tónleika er gjarnan fjallað um „ryder-listana“
þeirra, eða listann með kröfunum sem þær gera. Er
listinn ykkar safaríkur?
K Við erum náttúrlega með kavíar og kampavín.
Nei, ókei, við erum ekki með það.
A Hann er nú frekar leiðinlegur, í rauninni.
B Við fengum fyrst bara einhvern staðlaðan lista
sem við vissum ekki einu sinni af fyrst, svo þegar við
vorum búin að vera á túr í dálítinn tíma fórum við að
spyrjast fyrir um hvort við gætum fengið til dæmis
fengið chia-fræ, ávexti og djúspressu.
K Og sjampó.
A Síðan prófaði ég að gamni að spyrja framkvæmdastjóra túrsins hvort við gætum fengið
hágæða nammibangsa og það komst á listann.
Skömmu seinna vorum við sótt á flugvöllinn í
Þýskalandi og þá voru svona litlir Haribo-pokar í
öllum sætum.
N Svo erum við með eitt annað á listanum sem var
upphaflega bara hálfgerð tilraun hjá okkur sem varð
til í gríni. Við báðum um að fá papriku sem búið er að
skera allt innan úr svo það væri hægt að drekka úr
henni. Við höfum stundum fengið það og þá verðum
við afskaplega glöð.
K Við höfum fengið paprikurnar bara nokkuð oft,
sem er svolítið skrýtið (hlær).
Var eitthvert eitt augnablik eða atvik í öllu þessu
ævintýri þar sem þið hugsuðuð öll: „Já, þetta er nú
bara farið að verða ansi stórt hjá okkur“?
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B Fyrir mitt leyti var það örugglega þegar við
spiluðum á Lollalapooza í Chicago í fyrrasumar. Við
vorum búin að vera að fylgjast með áhorfendum frá
hliðarlínunni á meðan aðrar hljómsveitir voru að
spila og það var fín stemning, en síðan stigum við á
stokk og þá varð bara allt klikkað. Það var fólk uppi í
trjám að horfa á okkur og svo henti einhver risastórri
uppblásinni afmælisköku í loftið sem skoppaði út
um allt. Heather, umboðskonan okkar, táraðist af
stolti þegar við komum af sviðinu. Það var mjög
fallegt augnablik.

Í íslenskum fjölmiðlum birtast gjarnan sérstakar
fréttir ef Íslendingar rekast á heimsfrægan
einstakling. Hefði verið hægt að skrifa sérblað um
ykkur og fræga fólkið?
B Það hefði örugglega verið hægt að skrifa nokkrar
fréttir að minnsta kosti.
A Við höfum séð helling af liði en við þorum
sjaldnast að fara að bögga það. Við erum bara feimin
í kringum þetta lið.
N Maður myndi aldrei þora að fara upp að þeim
bara: „Hæ, má ég fá mynd?“.
K Ragga trompetleikari hitti samt Danny DeVito á
Coachella. Hann var djöfulli flottur.
N Svo bara þegar við mættum á Universal-skrifstofuna til að skrifa undir samninginn, þá var fyrsti
maðurinn sem við sáum bara Mick Jagger.
A Það var ruglað. Maður var bara: „Ókei, komið þið
með þennan samning, strax.“

Ég hef ekki fengið
eina einustu gellu.
Ég er reyndar búinn að fá
meiri hasar en þið, ég fékk
náttúrlega brjóstahaldara
upp á svið um daginn.
Eins og við höfum tekið fyrir hafið þið líka hitt Jay
Leno. Er hann eins fyrir framan myndavél og fjarri
henni?
K Hann var nefnilega mjög skemmtilegur og hress
baksviðs. Hann virkar allavega eins og hann elski
vinnuna sína. Þegar við hittum hann var hann bara
röltandi þarna um í „denim on denim“ (hlær).
B Fyrir þáttinn sat Raggi með iPadinn sinn frammi
á gangi að tala við Birnu, kærustuna sína, á Skype
og svo labbaði Jay Leno allt í einu framhjá honum og
sagði „gaman að sjá þig“ og þá nýtti Raggi tækifærið
og beindi iPadnum að Jay Leno. „Hey, Birna – hérna er
Jay Leno!“
K Það eru örugglega ekki margir sem hafa talað við
Jay Leno á Skype (hlær).
A Það kom líka á óvart hvað hann er flottur á litinn.
K Já, hann er með flott „tan“.
B Svo er hann líka með geðsturlað græn augu.
A Ég vildi að hann væri afi minn. (Hinir hlæja.)
Þið hafið líka fengið athygli á samfélagsmiðlum,
bæði frá aðdáendum og heimsþekktu fólki. Til
dæmis gaf landsliðsmarkvörður Spánverja í
fótbolta, Iker Casillas, til kynna á Facebook að þið
væruð í uppáhaldi hjá honum. Hafið þið orðið vör
við þessa athygli frá stórstjörnunum?
N Það hefur kannski aðallega verið þegar við höfum
mætt í þessa þætti. Þar hittum við til dæmis Matt
Damon og Daniel Craig og þeir voru báðir fáránlega
viðkunnanlegir.
K James Bond sagðist hlusta á okkur í bílnum
sínum og sagðist vera aðdáandi. Það er frekar gaman
að ímynda sér hann keyrandi um á einhverjum
þvílíkum Bond-bíl hlustandi á okkur.
B Fyrir mig persónulega var líka geðveikt þegar
John Hamm úr Mad Men labbaði á móti mér, tók í
höndina á mér og sagði: „Þetta var virkilega flott hjá
ykkur.“ Ég bráðnaði (hlær).
K Við hittum líka söngvarann í Sepultura (brasilísk
þungarokksveit) í Brasilíu og hann vissi hver við
vorum. Það var geðveikt.
Nanna, þú ert allt að því ofsótt á Twitter, þar sem
þú færð ástarjátningar og bónorð nánast á hverjum
degi. Verður það ekkert yfirdrifið?
N Okkur Brynjari finnst gaman á Twitter og spjöllum
stundum við fólk sem fílar hljómsveitina þar en
stundum verður þetta dálítið skrýtið. Það borgar sig
líklega að halda vissri fjarlægð.
Bónorðin hafa sem sagt ekkert truflað hingað til?
N Nei, ég þarf bara að fara að velja á milli (hlær).
Eftir öll þessi ferðalög, finnið þið þá fyrir þörf á fríi?
K Já, mjög mikla. Þegar við byrjuðum vorum við lítið
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band sem var að reyna að gera eitthvað gott svo
þróaðist þetta úr þessu harki yfir í að við vorum
farin að spila á ótrúlega stórum tónleikum. Við
spiluðum sem sagt alveg extra, extra mikið.
A Á fyrsta hluta túrsins voru kannski tónleikar
upp á hvern dag og svo þrjár heimsóknir til
útvarpsstöðva þar sem við tókum lagið. Þetta var
dálítið mikið.
K Já, stundum vorum við að spila þrisvar til
fjórum sinnum á dag.
A Ég fann líka bara núna á þessum síðasta túr að
hendurnar mínar eru bara orðnar þungar og maður
var jafnvel orðinn dálítið utan við sig á síðustu
giggunum.
K Á árinu 2013 erum við búin að spila á 105
tónleikum, sem sagt annan hvern dag.
A Svo er líka bara farið að kitla að gera ný lög, nýja
plötu. Sköpunarþörfin er farin að segja til sín. Ég
var 24 ára þegar þetta byrjaði og er orðinn 26 ára
núna. Það er kominn tími á eitthvað nýtt.
En hafið þið haft tíma og rúm til að pæla í nýju
efni?
N Við vorum orðin dálítið dugleg undir lokin að
nota „sándtékkin“ í að semja og æfa ný lög. Það eru
sem sagt ýmsar hugmyndir búnar að fæðast á öllu

James Bond sagðist
hlusta á okkur í
bílnum sínum. [...] Það er
frekar gaman að ímynda
sér hann keyrandi um á
einhverjum þvílíkum Bondbíl hlustandi á okkur.
þessu ferðalagi. Við þurfum bara að fara að kíkja
betur á það.
K Ég held að við þurfum bara að fá að vera aðeins
á Íslandi.
A Maður þarf að fara yfir allar 50 hugmyndirnar í
iPadinum, þar er örugglega eitt ágætt lag (hlær).
Spekingar vilja gjarnan meina að plata númer
tvö, eftir góða frumraun, sé alltaf stærsta áskorunin hjá hljómsveitum. Pælið þið eitthvað í því?
A Það er nú bara einhver setning sem einhver

fann upp á. Ég get alveg eins sagt á móti: Plata
númer tvö er léttari en númer eitt.
N Ég skil samt alveg þessa pælingu, af því að
þú hefur í rauninni allt þitt líf til að semja fyrsta
plötuna, þegar engin býst endilega við henni.
A Jájá, maður skilur alveg að það geti verið
einhver pressa, en það er bara ef maður leyfir því
að vera þannig.
N Ég held að við ætlum bara að sleppa því að pæla
mikið í því. Ef við ætlum að semja plötuna undir
einhverri pressu, þá verður hún alltaf léleg.
K Við ætlum bara að vera róleg. Tökum svona
fimm, sex ár í þetta (hlær).
Framundan eru tónleikar á Vífilsstaðatúni í
Garðabæ núna á laugardaginn. Að þeim loknum
tekur við frí fyrir utan staka tónleika í Boston og
Dubai í haust. Af hverju Dubai?
B Við erum rosalega stór í Dubai, sko. (Allir hlæja.)
Fáið þið borgað í olíu?
K Já, við fáum bensín á bílinn.
B Við fáum pottþétt olíu og Rolex-úr.
Í Boston spilið þið á tónleikum fyrir útvarpsstöðina Mix 104,1 en segja má að Backstreet Boys og
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Gavin DeGraw hiti upp fyrir ykkur þar. Hvernig
líst ykkur á það?
A Okkur líst helvíti vel á þetta. Þetta kom okkur
samt allt mjög á óvart því okkur var boðið að
vera aðalhljómsveit á þessum tónleikum og svo
fengum við bara að vita eftir á hvernig dagskráin væri. Það vita auðvitað allir hverjir Backstreet
Boys eru þannig að þetta er frekar „legendary“
dæmi. Ég veit reyndar ekki mikið um Gavin
DeGraw, en ég var mikill aðdáandi One Tree Hill
þannig að það verður örugglega gaman að hitta
karlinn.

Hvað kemur til að þið hyggist síðan halda
tónleika á Vífilsstaðatúni?
B Okkur langaði að halda tónleika hérna
heima til að loka túrnum, eins og við gerðum í
Hljómskálagarðinum í fyrra.
K Já, okkur langar alltaf að spila sem mest á Íslandi. Svo vorum við búin að vera í samskiptum
við Garðabæ og aðilar þar voru spenntir fyrir að
gera eitthvað skemmtilegt.
A Það er fullt af plássi í Garðabæ og svo er
Vífilsstaðatúnið bara flottur staður til að spila á.
Það verður líka gaman að fá teymið sem vinnur
í kringum túrana okkar til Íslands. Mörg þeirra
hafa aldrei komið til Íslands.

Vitið þið hvað tekur síðan við eftir fríið ykkar?
Verðið þið skikkuð í hljóðver af mönnum hjá
útgáfurisanum Universal?
K Við ætlum að taka smá frí núna og prófa að
eiga heima einhvers staðar.
B Já, við þurfum líka að ná okkur aðeins niður
á jörðina, held ég.
N Við höfum allavega fengið að heyra það frá
umboðsmanni og svona að það sé engin pressa
á okkur.
A Við verðum samt líklega beðin um að spila
á einhverjum litlum tónlistarhátíðunum í
Bandaríkjunum í náinni framtíð og svo þarf
maður alltaf að halda útvarpsstöðvunum
góðum. Annars þurfum við bara að vera róleg og
ná að semja nýtt efni.
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@ofmonstersandmen #fujirock

@ofmonstersandmen All you need is gloves

@ofmonstersandmen and Matt Damon

#monitormynd

Sérð þú lífið í filter? Líka Of Monsters and Men! Þau hafa upplifað ótrúlega hluti á sínum ferli
og Monitor tók saman brotabrot af þeim myndum sem þau deila með aðdáendum á Instagram.

Ert þú í Instahring Monitor?
Merktu þína mynd með #monitormynd og vertu
með í gleðinni. Myndirnar birtast sjálfkrafa á
monitor.is auk þess sem sniðugir Instagrammarar geta nælt sér í glaðning því í hverri viku
útnefnum við Monitormynd vikunnar.

@ofmonstersandmen BRASILÍA <3

@ofmonstersandmen Days off feel sooooo good

@ofmonstersandmen Brussel

@ofmonstersandmen JAY LENO!!!!!

@ofmonstersandmen Long lost brothers

@ofmonstersandmen Sasquatch
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Hross í oss sem frumsý

Monitor 19

Lætur
blæða
fólks
úr eyrum

Nú ert þú búin að vera öflug á ýmsum sviðum upp á
síðkastið, getur þú sagt okkur aðeins frá árinu þínu?
Í ágúst í fyrra fékk ég hlutverk í kvikmyndinni Hross í
oss og hóf fljótlega tökur á henni. Ég komst síðan í ræðulið Verzló öðru sinni og sigraði með því MORFÍs-keppnina.
Ég eignaðist auk þess kærasta, hélt TED-fyrirlestur og nú
er komið að frumsýningu á myndinni.
Hvort er skemmtilegra að vinna MORFÍs eða að tala á
TED? Úff, vinna MORFÍs. Það er svo gríðarlega mikil vinna
sem fer í hverja keppni, heil vika með liði og þjálfurum að
skrifa og pæla í einhverju afmörkuðu efni. Þess vegna er
auðvitað rosalegt kikk að mæta þarna í Hörpuna og vinna.
Skiljanlega, en hvernig kom þessi TED-fyrirlestur til?
Ég hef tvisvar tekið þátt í ræðukeppni á ensku hérlendis
og komst í kjölfarið í stjórn félagsins sem heldur þær
keppnir. Þar kynntist ég konu sem er mikið inni í þessu
TED-batteríi, en hún stakk einfaldlega upp á því við TEDstjórnina að ég fengi að halda þarna ræðu.
Um hvað talaðir þú og hvernig valdir þú umtalsefnið?
Ég vildi einfaldlega tala um eitthvað sem er mín
„passion” og þá lá beint við að tala um jafnrétti.
Finnst þér þú fá annars konar viðbrögð sem ræðuskörungur verandi kvenkyns?
Það vakti auðvitað athygli að ræðumaður Íslands væri
kvenkyns í fyrsta sinn í 14 ár. Varðandi TED þá hefði samt
verið ótrúlega töff að vera karlkyns að tala um jafnrétti.
Finnst þér vanta upp á að ungir karlmenn séu meðvitaðir um jafnréttismál?
Ég held að þeir séu almennt alveg meðvitaðir um þau,
en það sem vantar er kannski að þeir láti sig þau meira
varða.
En að myndinni, „Hross í oss”, hefur þú einhverja
reynslu af leiklist?
Nei voðalega litla. Ég og Benni (Benedikt Erlingsson)
þekkjumst aftur á móti vel og hann veit að ég er mikið í
hestunum. Hann hringdi í mig, ég mætti í prufu og það
varð síðan úr að ég fékk hlutverkið.

SIGGA MARÍA
Fyrstu sex: 011193
Í morgunmat fékk ég mér: Ekkert, því
miður, og var svöng til hádegis.
Uppáhalds gangtegundin mín er: Tölt.
Það lag sem lýsir líﬁ mínu best
þessa stundina: „Say you, say me”
með Lionel Richie.

Getur þú sagt okkur aðeins frá myndinni, hvert er þitt
hlutverk?
Myndin fjallar í hnotskurn um ólíkan hóp íbúa í litlum
afdal á Íslandi og hvernig líf þeirra tvinnast saman í
gegnum ástir, dramatík og harmleik. Ég leik sænska
hestastelpu sem heitir Johanna, hún er mikið náttúrubarn sem kemur til Íslands fyrst og fremst til þess að
upplifa drauminn og sinna hestamennskunni. Það eru
síðan ýmsir karakterar sem flækjast í raun fyrir henni í
þeirri viðleitni.
Talar þú þá sænsku í myndinni?
Já „ég” geri það. Reyndar var það sænsk stelpa sem
talsetti mig. Ég persónulega talaði hins vegar einhvers
konar íslensku með sænskum hreim í tökunum, svona til
þess að gera þetta sem raunverulegast.
Hvernig var að vinna með svona mörgum þekktum
leikurum, upplifðir þú einhverja stjörnustæla?
(Hlær) „Celebin“ voru bara mjög indæl, en þar sem þetta
eru svolítið aðskildar sögur sem tvinnast síðan saman þá
vann ég ekkert sérstaklega náið með þeim, heldur var ég
meira bara í mínu hlutverki.
Hvað varst þú að gera í sumar og hvað tekur nú við?
Ég var að vinna á sumarnámskeiðum hjá Breiðablik,
auk þess sem ég var í hestunum og fór til Danmerkur
með MORFÍs-liðinu. Í vetur ætla ég síðan að taka mér
námsleyfi og vinna fram að heimsreisu sem ég stefni á í
byrjun mars.
Í ljósi alls ofangreinds er líklega ekki úr vegi að spyrja:
Er eitthvað sem þú getur ekki?
Já já, margt og mikið. Ég get til dæmis ekki fyrir nokkra
muni sungið. Það blæðir úr eyrunum á fólki þegar ég hef
upp raust mína.
Hvar sérðu þig fyrir þér eftir 10 ár?
Erfitt að segja, ég stefni allavega á að vera búin með
lögfræðina og helst master í útlöndum. Svo er aldrei að
vita nema ég verði bara byrjuð að koma upp fjölskyldu og
basla í því.
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„Hvað viltu að ég geri, fari í kjól og dansi húllahúlla?“ - Tímon
Konungur ljónanna

Lifðu, lærðu,
leiktu með
Sony Vaio
FRUMSÝNING VIKUNNAR

Hross í oss

Leikstjóri: Benedikt Erlingsson
Aðalhlutverk: Jarpur, Skjóni, Yrja, Ingvar
E. Sigurðsson, Steinn Ármann Magnússon, Helgi Björnsson, Kristbjörg Kjeld,
Charlotte Bøving og Kjartan Ragnarsson.
Lengd: 96 mínútur.
Aldurstakmark: Bönnuð innan 12 ára.
Kvikmyndahús: Smárabíó, Háskólabíó,
Borgarbíó Akureyri Bíóhöllin Akranesi,
Sambíóin Selfossi, Ísafjarðarbíó og Króksbíó á Sauðárkróki.

Hross í oss er grimm sveitarómantík um hið mennska í hrossinu og
hrossið í manninum. Ást, kynlíf, hross og dauði fléttast saman með skelfilegum afleiðingum. Örlagasögur af fólki í sveit frá sjónarhóli hestsins.
Sólveig elskar Kolbein og Kolbeinn elskar Sólveigu en Kolbeinn elskar líka
merina Gránu sem aftur á móti elskar folann Brún. Það er ekki víst að
þessi saga endi vel. Vernharður elskar vodka og Jarpur elskar Vernharð.
Útlendingurinn Gengis á hins vegar engan vodka en elskar hross eins
og Jarp. Það er ekki heldur víst að þessi saga fari vel. Grímur kann að
meta hesta og fornar hestaslóðir en Egill er áhugamaður um gaddavír og
traktora. Þessi saga mun ekki enda vel. Jóhanna elskar Rauðku en Rauðka
elskar frelsið. Við gamalt sumarhús liggur særður maður. Þessi saga gæti endað vel. Juan Camillo elskar náttúruna og
leitar almættisins á hálendi Íslands. En hrossið er gamalt og þreytt og þarfnast hvíldar. En hvernig sem hver og ein af
þessum sögum fer og fléttast saman þá sameinast menn og hross í eitt í réttunum á haustin!

VILTU
VINNA
MIÐA?
facebook.com/monitorbladid

T Ö LV U L E I K U R
The Bureau:
XCOM Declassified

Fislétt orkubúnt
13,3" snertiskjár
Intel Core i7 örgjörvi
4 GB minni
24 GB SSD og 500 GB diskar
Verð: 159.990 kr.

Tegund: Skotleikur
PEGI merking: 16+
Útgefandi: 2K Games
Dómar:
7 af 10 – Eurogamer.net
5,5 af 10 – IGN.com
6 af 10 – Gamespot

Reykjandi geimverubanar

Borgartún 37, Reykjavík / Kaupangi, Akureyri / netverslun.is

Sjöundi áratugurinn var grjótharður. Áratugur þar sem menn voru menn og konur
voru konur. Allsstaðar var reykt og tískan
var flott með hatta og vesti í fararbroddi.
Þessi áratugur er einmitt sögusviðið í
nýjasta leiknum í XCOM-seríunni eða The
Bureau: XCOM Declassified.
Eins og í öðrum XCOM-leikjum eru það
geimverur sem eru aðalóvinirnir, en ólíkt fyrri
leikjum seríunnar þá er The Bureau meiri skotleikur
en herkænskuleikur og fá leikmenn að vita allt um
hvernig XCOM-stofnunin varð til, en upphaflega var
hún sett á laggirnar til að berjast við sovétmenn.
Leikmenn fara í hlutverk leyniþjónustumannsins
William Carter, en hann er mjög amerískur og nánast
eins og klipptur útúr Mad Men-þáttunum. Leikurinn
er blanda af skotleik og herkænskuleik og ráða
leikmenn dálítið hvernig þeir blanda þennan kokteil
og hvernig þeir vilja spila sig í gegnum leikinn. Þeir
sem hafa meira gaman af því að láta byssurnar tala
geta einbeitt sér að því, en þeir sem vilja sitja slakir
í sófanum og skipa öðrum fyrir geta einnig lagt
áherslu á það.

Fyrir hvert verkefni þurfa leikmenn að
velja sér liðsfélaga og þarf að velja þá út frá
reynslu þeirra og þeim hæfileikum sem þeir
búa yfir. Eftir hvert verkefni eflast svo þessir
liðsmenn og verða betri með hverri raun.
Þannig að það er mjög mikilvægt að passa
uppá að allir haldi lífi í hverju verkefni fyrir
sig, því það getur verið dýrkeypt að missa
reynslumikla menn.
Grafíkin í The Bureau er ekkert sérstök, getur verið
mjög flott á köflum, en yfirleitt bara í
góðu meðallagi. Stundum hikstar leikurinn þegar mikið liggur við og getur
það skemmt fyrir í spiluninni. Talsetningin er nokkuð teiknimyndaleg og
stundum dálítið ýkt, en söguþráður
leiksins er spennandi og flottar
persónur sem koma þar fyrir.
Ég hefði viljað sjá meira frá The
Bureau, enda mikill XCOM-aðdáandi, en leikurinn sleppur þó fyrir
horn, ekki mikið meira en það.
ÓLAFUR ÞÓR

JÓELSSON
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Vafasamt sumarfrí

ÁHUGAVERÐAR
STAÐREYNDIR
• Þættirnir eru byggðir á
sannri sögu bandarískrar
konu sem sat í fangelsi
• Þættirnir fá 0,1 hærri
einkunn á IMDB en
Prison Break, sem gerðu allt
vitlaust á sínum tíma
• Yﬁr 2 milljónir Bandaríkjamanna sitja í fangelsi, eða
rúmlega 0,5% þjóðarinnar. (Á
Íslandi er hlutfallið 0,05%)
• Karlar eru þar ríﬂega 10
sinnum ﬂeiri en konur
• Fjórfalt ﬂeiri blökkumenn
eru í fangelsi en hvítir karlmenn miðað við höfðatölu
• Blökkukonur eru tvöfalt
ﬂeiri en hvítar konur

Ögrandi efnistök
í fangelsisdrama
Orange Is the New Black hafa slegið rækilega í gegn.
Fangar og lífið á bakvið lás og slá
hefur lengi verið vinsælt viðfangsefni. Nægir þar að nefna einhverjar
vinsælustu kvikmyndir síðari tíma;
The Green Mile og The Shawshank
Redemption, auk hinna sívinsælu
Prison Break þátta.
Ein heitasta þáttaröðin um þessar mundir er hin ögrandi Orange
Is the New Black. Þættirnir gefa
nokkuð ólíka sýn í heiminn innan
fangelsisveggjanna en áhorfendur

eiga að venjast, en þeir gerast í
kvennafangelsi.
Fjallað er um konu á fertugsaldri
sem dæmd er í 15 mánaða fangelsi

fyrir að hafa tekið að sér flutning
á dóppening milli landamæra tíu
árum áður. Áhorfendur kynnast
lífinu í fangelsi frá ýmsum
sjónarhornum, og er tekið á
mörgum áberandi þjóðmálum í
Bandaríkjunum, þ.m.t. rasisma
innan kerfisins og háu hlutfalli
blökkufólks í fangelsum. Þættirnir
hafa fengið magnaðar viðtökur og
fá m.a. einkunnina 8,6 á vefsíðunni
IMDB.

Beint á toppinn
í Bandaríkjunum
The Conjuring heldur fyrir þér vöku í margar vikur.
The Conjuring er byggð á einni af
frásögnum hjónanna Eds og Lorraine
Warren, en þau notuðu bróðurpart
ævi sinnar í að rannsaka þúsundir
atvika sem grunur lék á að væru af
yfirskilvitlegum toga. Á meðal þekktustu
sagnanna úr sagnabanka þeirra er til
dæmis frásögnin af Amityville-draugaganginum sem hefur verið kvikmynduð tvisvar. Í þetta
sinn var athygli þeirra vakin á meintum draugagangi á
sveitaheimili í Rhode Island-ríki Bandaríkjanna þar sem
Perronfjölskyldan bjó. Fjölskyldan hafði um hríð verið
ásótt af einhverjum óútskýranlegum öflum og svo fór
að móðirin setti sig í samband við Warren-hjónin og bað
þau um aðstoð til að komast að því hvað væri á seyði
og þá hvernig hægt væri að binda enda á þessa martröð
fjölskyldunnar. Myndin fór beint á topp bandaríska
aðsóknarlistans og er sem stendur með 7,8 í einkunn á
IMDB. The Conjuring er sýnd í Sambíóunum Álfabakka,
Egilshöll, Kringlunni, Akureyri og Keflavík, Ísafjarðarbíói,
Bíóhöllinni Akranesi og Selfossbíói.

VILTU
VINNA
MIÐA?
facebook.com/monitorbladid

David er fullorðinn maður sem
hefur lítið sem ekkert þroskast
síðan hann var að selja gras í
háskóla. Hann hefur elst um þó
nokkur ár en er ennþá að selja
gras og gerir lítið annað en það.
Hann hefur komið sér upp góðum hópi fastakúnna og hefur það
fínt. Dag einn er hann rændur
öllu, allir peningar teknir og allt
efnið sem hann á eftir að selja.
Dópbaróninn sem sér David fyrir
grasi er ekki sáttur með þetta
twist og sendir hann til Mexíkó
að sækja “smá”-gras, sem reynist
síðan vera ógeðslega mikið, og
koma því yfir landamærin. Hann
dettur á það ráð að búa til platfjölskyldu til þess að virka ekki
grunsamlegur. Fjölskylduna setur
hann saman af nágrannakonu
sinni, sem er strippari, strák sem
býr í húsinu hans og er algjör
lúði og stelpu sem hefur strokið
að heiman og býr á götunni.
Þau leggja af stað í fríið sem er í
rauninni smyglferð
og þá hefst fyndin
og skemmtileg
atburðarrás. Á
ferðalagi sínu
hitta þau fullt
af skemmtilegum og
furðulegum

karakterum sem setja svip sinn á
ferðalag þeirra.
Peter Brandt Nielsen sér
um að leikstýra þessari léttu
gamanmynd en hann leikstýrði
t.d. Dodgeball, sem var drullufyndin. Jason Sudekis fer með
hlutverk dópsalans Davids og
hann er alltaf fyndins. Jennifer
Aniston leikur plateiginkonu
hans og stripparann Rose, hún
stendur sig vel eins og alltaf og
er ekkert lítið sexý. Will Poulter
og Emma Roberts leika síðan
börnin þeirra og eru flott í því.
Aukaleikararnir gefa myndinni
mikið og Ed Helms, úr Hangover,
er mjög góður sem dópbaróninn
og Nick Offerman er flottur sem
undarlegur fjölskyldufaðir sem
þau hitta á ferðalagi sínu.
Þessi mynd er fínasta skemmtun en hún gerir ekkert extra.
Hún er nákvæmlega það sem
maður býst við, alveg fyndin en
ekkert drepfyndin og er frekar
fyrirsjáanleg. Góður
kostur ef fólk hefur
ekkert að gera og vill
fara í bíó.

WE’RE THE MILLERS
ÍVAR
ORRI
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APPAÞRENNAN

EINTÓM ÞVÆLA

Ótakmörkuð
tónlistarveisla
Spotify er ómissandi app fyrir alla
snjallsímaeigendur. Þú getur gerst
áskrifandi
og hlustað
ótakmarkað
á alla
uppáhalds
tónlistina
þína eða
hlustað
ókeypis og
látið þig hafa auglýsingarnar sem
heyrast inn á milli. Á Spotify má
finna um 20 milljónir laga og fleiri
bætast í safnið á hverjum degi.

Tómaturinn var
sko svoooona
stór!!!

leiðir til að vera
skrítni businn.

1

Æfðu þig í að tverka. Hvort sem þú
ert að þylja stærðfræði-sannanir
eða í frímínútum er alltaf tími til að
beygja sig niður í örskamma stund og
hrista þjóhnappana.

Ævintýralegar
glærur
Prezi er svolítið eins og
Power Point á
sterum. Prezi
hentar sérlega vel fyrir
spjaldtölvur
og með því er
hægt að búa
til glæsilegar gagnvirkar kynningar
fyrir skólann, vinnuna eða bara
hvern sem nennir að hlusta á þig.

Stofnaðu
hljómsveit
í tölvunni
Hvort sem
þú ert tónlistarmaður
eða hefur
bara áhuga
á að gera
þína eigin
tónlist, færir
Garageband
þér öll helstu verkfærin sem þú þarft
á að halda til þess að búa til nýjan
hljóm. Það er engin ástæða til að
halda sig við sólóferil því með Garageband getur þú tengst við vini þína
og stofnað tölvuvædda hljómsveit.

ÍSL-ENSKUR TEXTI

2

Fáðu þér ímyndaðan vin. Taktu frá
sæti fyrir hann og urraðu á þá sem
„setjast ofan á hann“. Kenndu honum
um ef þú ert of seinn í tíma eða gleymir
að læra heima.

3
Jónína Nína Narfadóttir var nýkomin úr lagningu þegar tómataskúrinn skall á. Sem betur fer hafði hún forláta
sombrero við höndina til að skýla lokkunum en hann hefur fylgt fjölskyldu hennar í áraraðir.

Bestu ár lífsins

Þ

að var mikil spenna fyrir því að byrja í
menntaskóla á sínum tíma og ég var líka
búinn að heyra svona tvöhundruð og fimmtíu
sinnum að menntaskólaárin ættu eftir að vera
skemmtilegustu ár ævi minnar. Nei nei, þetta stóðst
líka bara svona tvöhundruð og fimmtíu prósent,
enda er menntaskólatíminn besta tímabil ævi
minnar, hingað til að minnsta kosti.

E

itt rosalega eftirminnilegt augnablik í upphafi
menntaskólagöngu minnar var í matsal
Menntaskólans við Sund þar sem ég var
sextán ára gamall nýnemapervert. Þá var kannski
vika liðin frá skólasetningu og við strákarnir stóðum
stjarfir í miðjum salnum og vorum orðlausir yfir
því hvernig svona margar prinsessur gætu verið í
einum skóla! Einn okkar náði loks að reka út úr sér
að við hlytum að vera komnir í himnaríki. Og það
er einmitt það sem menntaskólinn var hjá mér.
Ég meina, hvað er menntaskólalífið ljúft? Alltaf er
maður með vinum sínum og vinkonum í tímum og
ekki nóg með það heldur eru frímínútur á fjörutíu
mínútna fresti. Að því ógleymdu að hálfur dagurinn
fór yfirleitt í það að spjalla, spila, slúðra og hlæja á
borðinu okkar inni í matsal.

A

Jay-Z og Justin Timberlake
- Holy Grail
And baby
It’s amazing I’m in this maze with
you
I just can’t crack your code
One day you screaming you love
me loud
The next day you’re so cold
One day you’re here, one day you’re
there, one day you care
You’re so unfair sipping from your
cup
Till it runneth over, Holy Grail
------------------------------------------Og barnið
Það er ótrúlegt að ég er í þetta völundarhús með þér
Ég get bara ekki sprunga kóðann þinn
Einn daginn sem þú öskra þú elskar
mig hávær
Daginn sem þú ert svo kalt
Einn daginn sem þú ert hér, einn daginn
þú ert þarna, einn daginn sem þér þykir
vænt
Þú ert svo ósanngjarn sipping úr
bollanum þínum
Till það runneth yfir, Gral
Takk Google Translate

10

uðvitað eru ekki allir svona peppaðir fyrir
skólanum og honum fylgir víst svolítið nám
og alvara líka. Sumir fá því skólaleiða og
njóta þessara ára ekki jafn vel og ég gerði. Þó held ég
að allir geti verið sammála um að það eru blendnar
tilfiningar sem fylgja því að klára stúdentinn,
yfirgefa skólann sinn og halda „út í lífið“.

F

relsið er yndislegt, ég geri það sem ég vil,“
syngur Björn Jörundur og það hugsa nýbakaðir
stúdentar líka með hvíta kollinn á höfðinu. Allt
lífið er framundan og engin takmörk eru fyrir því
hvaða ævintýri verða á vegi manns.

S

umir hafa fyrir löngu gert það upp við sig
hvað þá langar að læra og fara beint í háskólann. Mér finnst það þó orðið æ algengara að
ungir menn og konur taki sér þetta týpíska ár í pásu
frá skóla. Þá er margoft búið að brýna fyrir okkur
sem stöndum á þessum tímamótum að núna sé
tíminn til að lenda í öllum þeim ævintýrum sem

ELTU ÞENNAN
Leiðinlegi gaurinn er líklega einn
leiðinlegasti maðurinn á Facebook
en samt á svo skemmtilegan hátt.

Vertu trúaður. Neitaðu að vinna
heimavinnuna þína vegna þess að
hún gangi gegn trú þinni, sérstaklega ef
heimavinnan er í dönsku.

4

Vertu gjelgja. Segðu „skilurðu“ í
öðru hverju orði og vefðu tyggjóinu
þínu um fingurinn á þér. Talaðu um Justin Bieber sem prinsinn þinn og dæstu
alltaf eftir að einhver segir nafnið hans.

5

okkur lystir. „Áður en þú ert kominn með konu og
barn, eða fastur í vinnu“ – kveðja amma. Sama hvort
ævintýrið er sjálfboðastarf í Mogadisjú, brimbrettaskóli á Balí eða útflutningur úr foreldrahúsum og í
piparsveinaíbúð með vinunum niður í bæ, þá er allt
mögulegt og valið er þitt.

Þ

að er innilega furðulegt að vera ekki að fara
í skóla þetta haustið, í fyrsta skiptið í fjórtán
ár. Vá. Því fylgir mikið öryggisleysi að vera
ekki lengur hluti af því stóra félagslega festi sem
skólakerfið er enda hefur það leitt mann áfram
síðan maður var smábarn. Ég væri því að ljúga ef ég
segði að ég hefði aldrei fengið hrollinn og hugsað:
„Gamli, hvað nú? Hvað er næst? Eru bestu ár ævi
þinnar búin?“ En einhverntímann verður maður
að kasta sér út í djúpu laugina og það var hlutverk
allra kennara sem ég hef haft yfir ævina að undirbúa
mig undir það stökk, sama hvort þeir eru foreldrar,
kennarar í skólum eða vinir. Ég held að þeim hafi
tekist sitt verk ágætlega.

Þ

egar einar dyr lokast opnast aðrar. Ég er að
fara að fljúga hinum megin á hnöttinn til
þess að ferðastt um Asíu með bestu vinum
mínum en er á sama
a tíma rosalega
spenntur fyrir háskólanum.
ólanum. Þó
nandi tímar
svo að það séu spennandi
framundan þá held ég að margir
séu sammála mér þegar
egar ég segi
að ég væri alveg til í eitt menntaskólaár í viðbót. Busaball,
aball, bílabíó,
þemavikur og næturpróflestur
rpróflestur
ð er ekki annað
með strákunum. Það
hægt en að elska menntaskóla.
enntaskóla.

Prjónaðu á þig heilgalla í tímum.
Passaðu að hann sé tilbúinn við
lok annar svo þú getir mætt í honum
í prófin og mundu eftir að gera lúgu á
rassinn.

6

Mættu með heimatilbúið
lúxusnesti frá mismunandi
heimshornum. Segðu að þú eldir til að
gleyma ef einhver spyr hvaðan nestið
kemur og hummaðu svo Eurovisionstefið með sorgarsvip.

7

Larpaðu. Mættu sem uppáhalds
Harry Potter-persónan þín í
skólann og spurðu alla hvort þeir
viti hvar leyniklefinn sé og á hvaða
heimavist flokkunarhatturinn hafi sent
viðkomandi.

8

Syngdu. Semdu lag um fyrstu
kynlífsreynslu þína, sama hvort
hún hefur enn átt sér stað eða ekki.
Syngdu það hvar sem er og leiktu undir
á þríhorn. Góðir titlar sem hægt er að
endurvinna væru til dæmis „Gleðibankinn“ eða „Glaðasti hundur í heimi.“
Þínum fyrsta smelli mætti svo alltaf
fylgja eftir með „Oops I did it again.“

9

Bakaðu köku handa formanni
nemendafélagsins. Handskrifaðu
löng bréf til viðkomandi um framtíðina
og skeyttu saman myndum af ykkur.
Sendu þrálátar sambandsbeiðnir á
Facebook en hlæðu síðan bara og ráfaðu
í burtu ef viðkomandi spyr þig út í
háttalag þitt.

10

Mættu í peysufötum alla daga.
Skoraðu á fólk að kveðast á
við þig og sýndu myndir af uppáhalds
kindunum þínum.

VÍSINDAVEFURINN

E

f þú ert að byrja
aí
framhaldsskóla
a núna
skaltu njóta þess,
ess,
þetta verða bestu ár ævi
þinnar – hingað til í það
minnsta.

Hvenær á
maður að
mæta ef
manni er
sagt að mæta
upp úr eitt?

Egill Fannar
nar
son
Halldórsson
LEIÐINLEGI GAURINN
facebook.com/leidinlegigaurinn

Engin nákvæm regla er til, mér
vitanlega, um þá tímalengd sem
„upp úr“ á við. Almennur málskilningur er þó að um stuttan
tíma sé að ræða. „Ég verð örugglega komin upp úr eitt“ merkir
í mínum huga fljótlega eftir
eitt’, ekki til dæmis fimmtán
mínútur yfir. „Það nægir að þú
sért kominn upp úr hálf eitt“
segir á sama hátt að það sé í
lagi að viðkomandi nái ekki fyrir
hálf en þurfi að vera kominn
fljótlega eftir að klukkan er hálf
eitt, ekki miklu seinna.
(Höf. Guðrún Kvaran)

Borgari, franskar,
gos og kokteilsósa
1.550 kr.
Akureyringur
A
Nautakjöt, ostur,
ttómatar, agúrkur,
jjöklasalat, franskar
oog hamborgarasósa

Indverji
Indverskt buff í grófu
naanbrauði, grilluð
paprika, rauðlaukur,
jöklasalat, raita og
mangó chutney

Texasborgari
Nautakjöt,
laukhringir, nachos,
jöklasalat, salsa
og jalapenosósa



   

    

Síminn, Spotify og þú

Dagný Brynjarsdóttir

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

300

500

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

3.490 kr./mán.

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort í 12 mán.

Hlustaðu á tónlistina þína í símanum
hvar og hvenær sem er.
Þú finnur uppáhaldslögin þín á Spotify, einni stærstu tónlistarveitu í heimi.

4.990 kr./mán.

1000 1500
7.990 kr./mán.

Knattspyrnukona

10.990 kr./mán.

1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB
3G aukakort í 12 mán.

Veldu Snjallpakka sem hentar þér!
Snjallpakki er frábær áskriftarleið þar sem þú færð gagnamagn, SMS og innifaldar
mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma, óháð kerfi.

Spotify Premium áskrift í 6 mánuði, að andvirði 1.590 kr./mán., fylgir öllum
Snjallpökkum gegn 6 mánaða samningi.

