
ALLT
K Y N N I NG A R B L A Ð

FÖSTUDAGUR   9. apríl 2021

Doddi gefur út fyrstu og síðustu sólóplötuna sína eftir viku. Hann segist hafa verið búinn að gera tónlist sem hann var ekki hrifinn af í svo langan tíma að 
það hafi verið kominn tími til að gera eitthvað fyrir sig og hreinsa nafn sitt í leiðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hættur að gera bara leiðinlega tónlist
Útvarpsmaðurinn Doddi litli, eða Þórður Helgi Þórðarson, gefur út sína fyrstu og síðustu sóló-
plötu næsta föstudag. Doddi gerði plötuna fyrir sjálfan sig og á henni er tónlistin sem hann 
hefur gaman af, ólíkt plötunum sem hann hefur gefið út undir nafninu Love Guru. 2

Von er á nýrri plötu frá Prince á 
árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í júlí er von á nýrri plötu frá goð-
sagnakennda tónlistarmanninum 
Prince, sem lést árið 2016. Platan 
heitir Welcome 2 America og var 
tekin upp árið 2010.

Platan kemur út 30. júlí næst-
komandi og inniheldur 12 lög 
sem voru tekin upp í Paisley Park 
hljóðverinu hans. Þetta er í fyrsta 
sinn sem þessar upptökur eru 
gefnar út, en talið er að hundruð 
eða þúsundir laga sem hann gaf 
aldrei út séu geymd í hljóðverinu. 
Samkvæmt fréttatilkynningu frá 
dánarbúi söngvarans fjalla lögin á 
plötunni um bandarískt samfélag á 
gagnrýninn hátt.

Prince sagði sjálfur um plötuna 
á sínum tíma að heimurinn væri 
fullur af fölskum upplýsingum, að 
framtíðarsýn Georges Orwell hefði 
þegar ræst og fólk þyrfti að sýna 
staðfestu á þeim erfiðu tímum sem 
væru fram undan. Lögin á plötunni 
bera nöfn sem vísa til þessarar 
gagnrýnu sýnar á bandarískt sam-
félag.
Hélt tónleikaferðalag
Á árunum 2010 til 2012 hélt Prince 
meira en 80 tónleika á tónleika-
ferðalagi sem hét það sama og 
platan en hann útskýrði aldrei 
hvers vegna hann gaf plötuna ekki 
út.

Prince lést skyndilega eftir of 
stóran skammt af verkjalyfjum árið 
2016 og skildi ekki eftir neina erfða-
skrá. Útgáfa nýju plötunnar var 
ekki möguleg fyrr en eftir að leyst 
hafði verið úr ýmsum lagaflækjum 
og skattamálum.

oddurfreyr@frettabladid.is

Ný plata frá Prince



Þórður Helgi Þórðarson er kannski 
best þekktur sem útvarpsmaður-
inn Doddi litli en hefur líka gefið 
út tónlist undir nafninu Love Guru. 
Næsta föstudag, þann 16. apríl, 
gefur hann svo út sína fyrstu og 
síðustu sólóplötu undir eigin nafni. 
Platan heitir Last og inniheldur 12 
lög sem eru undir sterkum áhrifum 
frá syntha poppi níunda ára-
tugarins.

Doddi segir að það sé mikill 
munur á nálguninni að tónlist Love 
Guru og sólóefninu í hans eigin 
nafni.

„Love Guru er anti-ego. Hann 
fæddist sem grín og er allt sem ég 
þoli ekki í fari karlmanns og ég 
fyllti plötuna sem kom út 2004 af 
tónlist sem ég þoldi ekki,“ segir 
hann. „Fyrsta lagið, Ástarblossi, var 
bara gott flipp-lag í útvarpsþættin-
um Ding Dong en það sló í gegn svo 
ég hélt áfram að gera tónlist sem 
mér fannst leiðinleg. Með tímanum 
hef ég svo reyndar smám saman 
sætt mig við tónlistina.

Fyrir tveimur árum ætlaði ég að 
hætta með gúrúinn og gera eina 
lokaplötu og á seinni helmingi 
hennar leyfði ég mér að fara í mínar 
áttir með tónlistina,“ segir Doddi. 
„Þar gerði ég lag með Cell7 og Steina 
úr Quarashi við takt frá Helga úr 
Úlfi Úlfi, D&B-lag með Adda ofar 
og lag við takt frá Bigga Veiru úr 
GusGus. Ég fékk svo Unu Stef til að 
syngja með og til að toppa allt fékk 
ég rithöfundinn Eirík Guðmunds-
son til að flytja ljóð á íslensku í 
miðju lagi sem er á ensku.

Útkoman varð lagið „Waste-
lands“, sem er eins ógúrúlegt lag og 
hægt var. En mér fannst þetta hel-
víti gott lag og fannst það eiginlega 
ekki passa Love Guru,“ segir Doddi. 
„Þannig að ég ákvað að gera lagið 
alveg upp á nýtt sem „Last Dance 
(Wastelands)“ og gefa það út undir 
eigin nafni.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@
frettabladid.is

Platan fæddist 
eftir að Doddi 
gerði lag fyrir 
Love Guru sem 
honum fannst 
einum of gott 
til að vera bara 
grín. Hann 
ákvað að gera 
nýja útgáfu af 
því og í kjölfarið 
gerði hann fleiri 
lög og ábreiður 
sem saman 
mynda plötuna 
Last. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

100% náttúruleg

hvannarrót

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

hvannarrót

Leyndarmál
hvannarrótar

Loft í maga? 
Glímir þú við 
meltingartruflanir?

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát 
að trufla þig?

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöru-
verslun, Hagkaupum og Nettó.

En Love Guru er ekki alveg 
dauður úr öllum æðum. Í dag 
kemur út alveg ný útgáfa af laginu 
1,2, Selfoss. Ég þurfti að gera það 
alveg upp á nýtt frá grunni og er 
frekar ánægður með það, þó þetta 
sé Love Guru lag. Það lendir á öllum 
streymisveitum í dag,“ segir Doddi.

Vill hreinsa nafn sitt
„Mig langaði bara að gera eitt lag en 
þegar ég heyrði útkomuna hugsaði 
ég „sjitt, djöfull er þetta geggjað, 
ég geri bara heila plötu af tónlist 
sem ég fíla“,“ segir Doddi og hlær. 
„Love Guru er svo gestur á einu 
lagi, Desire, en það er löðrandi 
R’n’B diskólag sem er mjög langt frá 
mínum stíl og hálf sóðalegt, svo ég 
varð að skrifa þetta á hann.

Ég var búinn að gera tónlist sem 
ég vildi ekkert endilega gera í svo 
langan tíma að ég vildi gera eitt-
hvað fyrir mig og reyna aðeins að 
hreinsa nafn mitt í leiðinni,“ segir 
Doddi.

„En það er svo fáránlegt að ég 
er alltaf að hugsa að þetta sé fyrir 
mig en svo grenja ég úti í horni því 
enginn vill spila eða hlusta á þetta 
og ég fæ svo fá læk,“ segir Doddi og 
hlær. „En í tónlist er það þannig að 
maður þarf annað hvort að gera 
það sama og allir aðrir, nema bara 
betur, eða gera þetta fyrir sjálfan 
sig. Í það minnsta ekki gera tónlist 
sem þótti töff fyrir 40 árum.“

Pródúsent sem getur allt
Sjálfur samdi Doddi níu lög á 
plötunni, en á henni eru líka tvær 
ábreiður, ein af lagi með Depeche 
Mode og ein af lagi með Keflavíkur-
sveitinni CTV.

„Svo lét Gunni Hilmarsson úr 
Sycamore Tree mig líka hafa eitt 
lag. Ég hefði alveg viljað fara þyngri 
og dekkri leiðir í sumum lögum en 
hluti af mér var alltaf að segja að 
það verði einhver að hlusta á þetta. 
Svo eru tvö lög sem eiga eiginlega 
ekki heima þarna, það eru lögin 
Desire og Electro Love, sem eru 
eiginlega bara grín og alltof mikið 
popp fyrir hinn alvarlega þenkj-
andi mann Dodda,“ segir Doddi 
kíminn.

Hann segir að vinnsla plötunnar 
hafi gengið vel en verið heldur 
óhefðbundin.

„Þetta var dálítið öðruvísi því ég 
er ekki merkilegur tónlistarmaður 
og spila eiginlega ekki á hljóðfæri. 
En ég er prýðilegur plötusnúður 
og fínn í að klippa niður tónlist. 
Þannig að þegar ég var að semja gat 
ég klippt niður hin og þessi lög og 
búið til grunna og samið ofan á það 
og sent það áfram,“ segir Doddi. „Ég 
er búinn að vinna þetta mikið með 
stráki frá Marokkó sem kallar sig 
N3dek og er EDM-tónlistarmaður. 
Ég fann hann á Fiverr. com og fékk 
hann til að remixa eitt Love Guru 
lag og það var ofboðslega gott að 
vinna með honum. Þannig að ég 

fékk hann til að vinna CTV-ábreið-
una, Casablanca. Þar var hann að 
fara í 80’s hljóm sem hann þekkti 
ekkert en negldi samt alveg og það 
sama gerðist þegar ég fékk hann til 
að gera tripphopp-lag.

Þetta virkaði þannig að ég söng 
hugmyndirnar mínar inn á símann, 
hann gerði svo frumstæðan 
grunn og svo gaf ég nánari 
fyrirmæli og þá kom 
grunnur að lagi. Svo fór ég 
að kenna honum um þá 
átt sem ég vildi fara í með 
þetta og þurfti að kynna 
heilu tónlistarstefnurnar 
fyrir honum til að hann 
áttaði sig á hvern fjandann 
ég væri að tala um, en 
hann var bara 22 ára þegar 
við byrjuðum,“ 
segir Doddi. „En 
þetta gekk, aðal-
lega því þetta 
er gull af manni 
sem missir aldrei 
drifkraftinn. Smám 
saman kom þetta. 
Ég hélt stundum að 
hann réði ekki við sum lög en 
hann kom mér alltaf á óvart. Hann 
er magnaður, getur allt og á fram-
tíðina aldeilis fyrir sér.“

Fór að þora að syngja
Á plötunni eru þó nokkuð margir 
gestatónlistarmenn: Una Stef, 
Karitas Harpa, Lísa Einarsdóttir, 
Aldís, Rachel Wish, Íris Ey, Inger, 
Weekendson og breski rapparinn 
Gimson. Doddi segir að það sé aðal-
lega vegna skorts á sjálfstrausti.

„Ég þori ekki að gera þetta sjálfur 
og hef oft látið alvöru söngvara 
syngja viðlagið í Love Guru lög-
unum. Þegar ég gerði Wastelands 
og tók upp smá söng til að Una Stef 
vissi hvað ég vildi kom það mér 
reyndar á óvart að ég gat sungið og 
smám saman hef ég farið að þora 
að syngja,“ segir Doddi. „Á plötunni 
syng ég líka falsettur og í laginu 
sem ég gerði með Weekendson er ég 
til dæmis að syngja eins og ballöðu-
kóngur.

Gimson er með geggjaða texta og 

frábært flæði og mig langaði rosa-
lega að fá hann á plötuna. Hann er 
með í langpersónulegasta laginu 
sem ég hef gert á ævinni,“ segir 
Doddi. „Það er pínu fáránlegt að 
fá hann með eitthvert rapp en mig 
langaði að prófa. Textinn hans 
smellpassar samt þar inn en gerir 

það almennara, sem er snilld.
Svo langar mig að senda sér-
stakar þakkir til Jóns Þórs 
Helgasonar, sem tók upp 
allan söng og hjálpaði mér 
helling,“ segir Doddi. „Ég 
samdi þennan væmna og 
hugglega texta í laginu „Fri-
ends“ til hans, við lag sem 

við sömdum saman, hann 
vann með mér og við gáfum 

út sem Doddi & Weekendson.“

Meira á leiðinni
Doddi er búinn að 
gera tónlistarmynd-
bönd við öll lögin.

„Þau eru ekki 
merkileg, þetta er allt 
tekið á símann minn. 
En það eru tvö sem eru 

nokkuð góð, myndbandið 
við Desire er frekar fyndið og 
þar fékk ég Jón Gnarr til að leika 
hljómsveitarstjórann, Weekend-
son setti ég í leðurgalla, dóttur 
mína á hljómborðið og hinar guð-
dómlegu Camel toes í bakraddir,“ 
segir hann. „Electro Love mynd-
bandið er líka skemmtilegt, það 
er ekta nýrómantík með fallegum 
búningum og ég er með blátt hár 
og Rakel og Aldís fara á kostum, 
stelpur sem ég þekkti ekki neitt. 
Það er hægt að sjá þau öll á You-
Tube-rásinni Doddi Dodds.“

Doddi segir að þó að þetta sé 
fyrsta og síðasta platan sé samt 
von á að minnsta kosti einu lagi í 
viðbót.

„Ég er búinn að semja eitt í viðbót 
sem ég er að vinna í. Svo hef ég líka 
alltaf verið sjúkur í remix og finnst 
gaman að heyra aðra fikta í mínu 
dóti, þannig að það eru góðar líkur 
á remix-plötu síðar og þá ætla ég að 
láta lagið sem ég er að vinna í fylgja 
með,“ segir Doddi að lokum.

Doddi er búinn 
að gera tón-
listarmynd-
bönd við öll 
lögin á plötunni 
og segir að 
myndböndin 
við Electro Love 
og Desire standi 
upp úr.
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Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Laugavegur 168-176
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 25. mars 2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðirnar við Laugaveg 168-176, þar sem gert er 
ráð fyrir að lóðin Laugavegur 176 verði nýtt undir gististarfsemi og verslun en aðrar lóðir á skipulagssvæðinu 
eru skilgreindar sem lóðir án heimilda. Forsendur varðandi frekar uppbyggingu á reitnum hafa breyst á 
þann veg að ekki náðust samningar við lóðarhafa og eigendur fasteigna á lóðum við Laugaveg 168-174. Í 
ljósi þess hafa orðið umtalsverðar breytingar á skipulagstillögunni sem nú er lögð fram frá skipulagslýsingu 
og markmiðum þess að lútandi. Á lóðinni við Laugaveg 176 verður heimilt að rífa bakhús og byggja við 
núverandi byggingar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 9. apríl 2021 til og með 26. maí 2021. Einnig má sjá tillöguna á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 26. maí 2021. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 9. apríl 2021
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi 
í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Lausar stöður grunnskólakennara 
í Stóru-Vogaskóla

Stóru-Vogaskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara í 
eftirfarandi stöður fyrir næsta skólaár 2021-2022:
• Umsjónakennsla á miðstigi
• Textíl
• Smíði
• Sérkennsla

Stóru-Vogaskóli er 170 barna grunnskóli þar sem skóla-
starf er í senn metnaðarfullt og faglegt. Einkunnarorð 
skólans eru virðing, vinátta og velgengni sem endur-
speglast í daglegu starfi í skólanum. Í skólanum er góður 
starfsandi og hefur skólinn á að skipa öflugu og áhuga-
sömu starfsfólki.

Skólinn er staðsettur í einstöku umhverfi í nálægð við  
fjölbreytta náttúru. Stóru-Vogaskóli er Grænfánaskóli.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu, skal fylgja umsókn
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Færni í samvinnu og teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Kennarasam-
bands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 23. apríl og skulu umsóknir berast á 
netfangið skoli@vogar.is 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Egill Sveinbjörnsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.
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Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

Glæsilegt tæplega 400 fm  
skrifstofu húsnæði  
á 5. hæð (efstu) með 
inndregnum þaksvölum.
 • Húsnæðið skiptist í skrifstofur, 
fundar herbergi og opin vinnurými. 

 • Bílastæði fylgja og eru að 
hluta með lokuðu hliði.

 • Frábært útsýni

 • Laust strax

TIL LEIGU 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@miklaborg.is

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


