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Langar að skapa meira
af sinni eigin tónlist

Iva Marín Adrichem varð flestum landsmönnum kunn eftir frammistöðu sína í Söngvakeppni Sjónvarpsins í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Iva Marín vakti athygli landsmanna í vor þegar hún flutti lagið Oculus Videre
í Söngvakeppni Sjónvarpsins og náði þriðja sæti í símakosningu. Iva stundar
söngnám í Rotterdam en er komin heim vegna COVID-19 faraldursins. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Það hefur verið
draumur Ivu frá
barnæsku að
gera sönginn að
atvinnu. MYND/

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is
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RICHARD CAMERON

egar blaðamaður náði tali
af Ivu var hún stödd á Luton
f lugvelli að bíða eftir flugi til
Íslands, en hún hefur búið í Hollandi frá árinu 2018 þar sem hún
lærir klassískan söng í Tónlistarháskólanum í Rotterdam. „Þetta
er annað árið mitt í skólanum,
líklega af fjórum, þar sem miðað
er við að BA-námið taki fjögur ár,“
segir Iva. En nú hefur öll kennsla
lagst af til að minnsta kosti 6.
apríl vegna heimsfaraldursins og
Iva segir að ekkert sé vitað um
framhaldið.
„Ég er þess vegna að fara heim
til þess að vera með nánasta
fólkinu mínu. Það er spáð
útgöngubanni f ljótlega í flestum
löndum Evrópu og þá er betra að
vera bara í örygginu heima hjá
fjölskyldunni minni,“ segir hún,
en bætir við að það sé skrýtið að
hafa ekki hugmynd um hvað taki
við og hversu lengi hún verði í
burtu frá náminu.
Iva Marín Adrichem á hollenskan föður og íslenska móður
og talar því bæði góða hollensku
og íslensku, sem hún segir að
hafi vissulega gert f lutningana
til Hollands auðveldari fyrir sig.
„Ég á líka fjölskyldu úti, að vísu
frekar langt frá Rotterdam, en ég
reyni að heimsækja þau í hverjum
mánuði,“ segir hún.
„Það voru skemmtileg viðbrigði
að f lytja út og standa á eigin
fótum. Ég hélt það yrði meira mál
en það varð. Maður vonar oft það
besta en býst við því versta einhvern veginn. Mér hefur fundist gaman að prófa að búa ein,
kynnast einhverju nýju og finna
mig betur.“

Hefur sungið frá barnæsku

Iva hefur verið viðloðandi söng
frá barnæsku. Hún stundaði nám
í Söngskólanum í Reykjavík og
tónlistarskóla Garðabæjar, þar
sem hún ólst upp að mestu. „Ég
hef verið að læra söng frá því ég
var svona 12-13 ára. Það hefur
alltaf verið draumurinn að verða
atvinnusöngkona. Hjá f lestum
sem hafa þann draum fer áhuginn
eitthvert annað en þetta hefur
alltaf verið markmiðið hjá mér,“
segir hún.
Iva segir að það hafi verið
tilviljun að hún sendi lag inn
í Söngvakeppni Sjónvarpsins
síðasta haust, en lagið samdi hún
með Richard Cameron.
„Richard er gamall vinur pabba
míns en ég kynntist honum
ekkert almennilega fyrr en ég
f lutti til Rotterdam. Hann hefur
verið búsettur í Berlín í mörg ár
og hafði samband við mig þegar
hann var í stuttri heimsókn í Rotterdam og spurði hvort ég væri til
í hádegismat með sér. Upp úr því
hófst skemmtilegt samstarf. Hann
er náttúrulega mjög reyndur
pródúsent og lagahöfundur og
það er mjög gaman að vinna með
honum.“
Það varð úr að þau sömdu lagið
Oculis Videre saman og ákváðu
að senda það inn í forvalið. „Það
kom okkur rosalega á óvart að
við værum valin í topp 10,“ segir
Iva, sem hefur átt þann draum
frá því hún var barn að taka
þátt í keppninni enda hefur hún
fylgst með henni ár eftir ár, bæði
söngvakeppninni hér heima og
Eurovision keppninni sjálfri.
Iva segir þátttökuna í söngvakeppninni hafa verið dýrmæta
reynslu. „Ég myndi segja að þetta
hafi verið stærsta verkefni sem
ég hef tekið þátt í hingað til, en

Iva lýsir tónlistinni sinni sem draumkenndri. MYND/EDLAND MAN

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Það væri gaman að
fylgja útgáfu nýju
laganna eftir með tónleikaprógrammi. En við
bíðum bara og sjáum
hvað verður.

þau verða vonandi mörg fleiri.
Söngvakeppnin er rosalega flottur
stökkpallur fyrir ungt fólk.“
Hún segist hafa verið í sjokki
þegar hún frétti að Eurovision
keppninni í Rotterdam hefði verið
aflýst. „Það er nánast óhugsandi, þetta er svo mikill partur
af vorinu hjá manni að fylgjast
með Eurovision. Svo allt í einu, í
fyrsta sinn í 64 ár er keppnin ekki
haldin.“

Óvissan er mikil núna

Iva hafði vonast til að geta mætt
allavega eitt kvöld í höllina í Rotterdam til að fylgjast með. Annars
var það á planinu hjá henni að
túra með kammerkórnum í skólanum sínum á sama tíma en núna
er óvissan um hvað verður mikil.
„Ég og Richard erum í áframhaldandi samstarfi með nokkrum
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flottum tónlistarmönnum frá
Berlín. Við höfum verið í stúdíói
og ég er búin að taka upp tvö lög.
Það er spurning hversu mikið
vinnslunni á þeim seinkar út af
vírusnum. En ef allt gengur vel þá
gef ég eitthvað út núna í lok apríl.
Það verður þá aðgengilegt á öllum
helstu streymisveitum.“
Iva segir að einnig hafi verið
á dagskrá að syngja mikið um
páskana en því hafi öllu verið
aflýst. Hún stefnir því að því að
nýta tímann á Íslandi til að læra.
„Það er verið að reyna að halda
uppi einhverri fjarkennslu og
svo missti ég líka mikið úr út
af söngvakeppninni og ætla að
vinna það upp. En þátttakan var
alveg skóli út af fyrir sig. Ég lærði
meira á þessum eina mánuði
en ég hef lært á tveimur árum í
skólanum. Maður er að vinna með
professional fólki alla leið. Það er
mjög góð reynsla og frábært að
vera búin að þessu 21 árs gömul.“
Hvort Iva taki einhvern tímann
aftur þátt í söngvakeppninni á
svo eftir að koma í ljós. Hún segir
að það verði allavega einhver bið
á því.
„Mig langar að fara að skapa
meira sjálf. Það er svo mikill
munur á að keppa í tónlist og að
skapa sitt eigið og vera ekki háð
neinni formúlu eða tímalengd.
Það væri gaman að geta fylgt
útgáfu nýju laganna eftir með tónleikaprógrammi. En við Richard
stefnum á að gefa út fleiri lög.
Planið var að nýta sumarið vel.
En við bíðum bara og sjáum hvað
verður.“
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Astaxanthin
Eitt öflugasta andoxunarefni náttúrunnar

n Rannsóknir sýna að Astaxanthin er allt að 6000 sinnum
sterkara andoxunarefni en C vítamín.
n Náttúrulegasta og hreinasta uppspretta astaxanthins
finnst í smáþörungum sem kallast Haematococcus
pluvialis, en þeir framleiða þetta sem varnarefni gegn
erfiðum aðstæðum í umhverfinu?

Styrktu ónæmiskerfið með Astaxanthin!*

Astaxanthin frá Algalíf er 100% náttúrulegt hágæða
bætiefni, framleitt á sjálfbæran hátt við kjöraðstæður
sem tryggja að innhaldið skili sér til neytenda.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir, Costco og flestum stórmörkuðum.

Astaxanthin a-4.indd 1

* Park JS et al. Nutr Metab. 2010;7:18.
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Bílar
Farartæki
Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Ódýrar & vandvirkar ræstingar.
Sjá www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

Bókhald
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Húsnæði
Bókhaldsþjónusta, vsk, laun,
Innheimta. Áralöng reynsla. AKB
bókhald s. 856-6749

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Málningarþjónusta S: 782-6034.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Húsnæði í boði
Til leigu einstaklings. íbúð á sv. 200.
Leiga 140 þús per/mán. Uppl. í s.
893 3475

Málarar
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Keypt
Selt

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.

PÍPULAGNIR

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

ÍBÚÐ ÓSKAST

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar is

TRÉSMIÐUR

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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108 Reykjavík

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður
Öruggar lausnir

Save the Children á Íslandi

Trésmíði
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Ungt, reglusamt, reyklaust par
óskar eftir 2-3 herb. íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Skilvirkum
greiðslum heitið, meðmæli,
trygging og allt að 3 mán.
fyrirframgreiðsla. S. 845 5926

WWW.GEYMSLAEITT.IS

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
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Húsnæði óskast

tekur að sér stór og smá verk
sanngjarnt verð s 8924624 net
sjgverktakar@gmail.com

Intellecta ehf.

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til sölu

Ræstingar

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

550 5055
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intellecta.is

