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Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!

Vinkonurnar Eyrún Anna, Olga Helena og Sara Björk standa fyrir Sumar Pop Up um helgina, þar sem margt fallegt verður í boði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sumar Pop Up á heimapopup.is 
Á annað hundrað verslanir verða með glæsileg tilboð og afslætti á Sumar Pop Up net-
markaði í dag og á morgun, þar sem hægt verður að gera reyfarakaup á margs konar vöru. 
Einungis þarf að fara inn á vefsíðuna heimapopup.is og skoða fjölbreytt úrvalið. 2
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Þrjár vinkonur standa á bak við 
Sumar Pop Up markaðinn en 
þetta er í sextánda skipti sem 
þær standa að viðburði undir 
nafni POP markaða. Það eru þær 
Olga Helena Ólafsdóttir, Eyrún 
Anna Tryggvadóttir og Sara Björk 
Purkhús sem settu fyrst upp Jóla 
Pop Up árið 2017. Fyrst í Síðumúla 
þar sem fólk gat komið og verslað, 
en með Covid fluttist salan á netið 
sem hefur verið mjög vel tekið. 
Markaðurinn hófst á miðnætti í 
gærkvöldi og stendur til miðnættis 
á morgun. Hægt er að gera góð 
kaup á barnavörum, heilsuvörum, 
fatnaði, skóm, heimilisvörum, 
skartgripum, snyrtivöru, íslenskri 
hönnun, lífsstílsvöru, gjafavöru og 
alls kyns sumarvöru.

Skemmtileg verslunarhelgi
„Þetta verður skemmtileg helgi á 
heimapopup.is. Margar verslanir 
ætla að vera með og bjóða upp á 
frábær tilboð, afslætti eða eitthvað 
auka fyrir viðskiptavininn,“ segir 
Olga Helena. „Mörg fyrirtæki taka 
þátt í viðburðum á okkar vegum 
og fer fjölgandi í þeim hópi. Stærri 
verslanakeðjur eru einnig farnar 
að vera með og stíla inn á Pop Up 
nokkrum sinnum yfir árið. Við 
skiptum heimasíðunni í f lokka 
sem gerir umhverfið viðskipta
vænt og þægilegt. Enginn þarf að 
velkjast í vafa um hvernig á að bera 

sig að við kaupin,“ útskýrir Olga 
og bætir við að fyrirtækin séu með 
lógó svo þau séu auðþekkjanleg 
á síðunni og það að klikka á lógó 
fyrirtækja leiðir viðskiptavininn 
inn á vefsíður þeirra þar sem hægt 
er að skoða vöruúrvalið og ganga 
frá kaupum. „Mismunandi er 
hvaða tilboð eða afslætti fyrirtæki 
bjóða upp á yfir helgina. Sumir eru 
með tilboð á öllu á meðan aðrir 
eru með einstaka afslætti.“

Vinkonurnar hafa verið duglegar 
að auglýsa viðburðinn og eru með 
sérstaka síðu á Facebook þar sem 
hægt er að fylgjast með öllum þeim 
viðburðum sem POP markaðir 
standa að. „Frá upphafi hafa meira 
en 400 fyrirtæki verið þátttak
endur með okkur í Pop Up svo 
þetta er vinsælt og fer sívaxandi,“ 
segir Olga Helena.

Betri vefverslanir
Olga Helena bendir á að mörg 
fyrirtæki hafi notað tímann í 
samkomutakmörkunum til að 
efla heimasíðuna og bæta vef
verslun. Aðsóknin í þær hefur líka 
stóraukist og flestir komnir upp á 
lag með að versla á netinu. „Með 
því að taka þátt í viðburðum sem 
þessum geta fyrirtækin auglýst sig 
og netverslunin sína. Viðskipta
vinir kynnast nýjum fyrirtækjum 
og þannig verða fyrirtækin meira 
sýnileg. Þetta form hentar fólki um 

Olga Helena, 
Sara og Eyrún, 
segja að mikil 
vakning hafi 
orðið í verslun á 
netinu undan-
farið ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þannig lítur síðan út þegar hún birtist viðskiptavinum á vefnum. 

allt land sem fær vörurnar sendar 
heim á stuttum tíma. Hvað er betra 
en að liggja uppi í sófa í kósífötum 
og vafra í verslunarleiðangri? Þetta 
er eins og að vera í verslunarmið
stöð nema á netinu. Það er svo 
margt að breytast á Íslandi með 
stærri og öflugri netverslun. Ég get 
lofað að á Sumar Pop Up verður 
mjög fjölbreytt úrval af vörum 
og eitthvað fyrir alla,“ segir Olga 
Helena.

Góð samvinna
Vinkonurnar þrjár hafa þekkst 
lengi. Allar stunduðu þær nám 
við Háskólann í Reykjavík, Olga 
Helena er lögfræðingur en Eyrún 
og Sara viðskiptafræðingar. Þær 
voru allar með netverslanir áður 
en þær fóru út í Pop Up markaði. 
„Okkur fannst vanta stað þar sem 
ólíkar verslanir kæmu saman 
undir einum hatti til að bjóða 
vörur sínar og koma sér á framfæri. 
Við ákváðum að stofna heimapop
up.is og koma þannig til móts við 
þessa þörf. Einnig erum við með 
POP markaðir á Facebook og Insta
gram þar sem fólk getur fylgst með 
komandi viðburðum.“

Olga Helena og Eyrún Anna 
voru báðar í fæðingarorlofi þegar 
þær settu á stofn eigin fyrirtæki 
á netinu. „Allt frá því við lukum 
námi höfum við verið á kafi í 
þessu. Námið nýtist mjög vel hjá 
okkur öllum í fyrirtækjarekstri,“ 
segir hún. Fyrsta verkefni Olgu 
og Eyrúnar var bók sem nefnist 
Minningar – Fyrstu ár barnsins. 
Minningar er falleg ungbarnabók 
sem tekur fyrir fyrsta ár barnsins. 
Þær reka verslunina Von verslun 
í Ármúla 40. Sara Björk er bæði 
með verslunina Purkhús og Sis Bis. 

Purkhús selur vandaðar heimilis 
og gjafavörur fyrir öll tilefni. Sis 
Bis er lífsstílsverslun sem Sara 
rekur ásamt systur sinni Sóleyju 
Rut. Vinsælustu vörurnar hjá Sis 
Bis um þessar mundir eru fallegar 
hár klemmur og skartgripir.

Í dag eru verslanirnar saman í 
rými í Ármúla 40 en það breytist 
á næstu vikum, þar sem húsnæðið 
varð of lítið fyrir verslanirnar 
saman á örskömmum tíma. Purk
hús og Sis Bis munu því færa sig 
neðar í götuna í Ármúla 44 á næstu 
vikum.

Nýta samfélagsmiðla
Olga, Eyrún og Sara sjá sjálfar um 
alla tölvuvinnslu og uppsetningu 
á heimasíðunni og gera allt frá 
grunni. „Við erum búnar að vera 
að undirbúa markaðinn á fullu 
undanfarna daga og kvöld. Um 
helgina munum við síðan vakta 
síðuna, að allt gangi nú sem best 
fyrir sig. Öll fyrirtæki fá að vera 
sýnileg á síðunni. TVG ætlar að 
gleðja nokkra aðila sem velja þá 

sem sendingaraðila yfir helgina. 
Allir sem versla og velja að fá sent 
með TVG fara í pott og að helginni 
lokinni verða dregnir fimm aðilar 
sem vinna gjafabréf fyrir 2 með 
Sæferðum þar sem hægt er að velja 
á milli Viking Sushi ævintýraferðar 
eða dagsferðar til Flateyjar.

Þær eru sömuleiðis með 
Facebook hóp fyrir eigendur 
verslana þar sem verslunareig
endur geta skráð sig til leiks og 
fylgst með hvenær næsti Pop Up 
markaður verður. Þar eru núna um 
1.300 meðlimir í hóp. Hópurinn 
nefnist Eigendur netverslana á 
Íslandi. „Við höfum heyrt margar 
ánægjuraddir með þetta framtak, 
bæði frá verslunareigendum og 
viðskiptavinum. Fyrirtæki eru 
dugleg að leyfa okkur að fylgjast 
með velgengni sinni yfir Pop Up 
helgar og merkja okkur gjarnan í 
myndum/myndböndum af pönt
unum helgarinnar.“ ■

Nánar á heimapopup.is

Margar verslanir 
ætla að vera með 

og bjóða upp á frábær 
tilboð, afslætti eða 
eitthvað auka fyrir 
viðskiptavininn.
Olga Helena
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Fiðluleikarinn Hulda Jóns-
dóttir er einn af fimm 
meðlimum í kvintettinum 
Wooden Elephant, sem gefur 
út áhugaverða umritun á 
Radiohead-plötunni Kid A í 
byrjun júní.

johannamaria@frettabladid.is

Hulda byrjaði ung að læra á 
fiðlu en sá sjálfa sig ekki fyrir 
sér sem atvinnutónlistarmann, 
í það minnsta ekki í fyrstu. „Ég 
byrjaði að læra fjögurra ára gömul. 
Mamma er tónlistarkennari og 
skráði mig á biðlista fyrir Suzuki-
fiðlutíma þegar ég var á öðru ári. 
Í upphafi var þetta ekki mitt val, 
eins og algengt er, en ég man samt 
að mér fannst fiðlur og í raun öll 
strengjafjölskyldan afskaplega 
falleg, bæði að horfa og hlusta á, og 
var mjög sátt við að ég fengi að læra 
að spila á svoleiðis.“

Vildi rannsaka eldgos
Fyrstu árin var fiðlunámið lítið 
annað en partur af hversdeginum 
eins og að fara í skólann eða á 
fimleikaæfingar. „Ég gat ekki séð 
hvernig það sem ég var að læra 
gæti þróast út í það sem atvinnu-
tónlistarmenn gera og lét mig 
þess í stað dreyma um að verða 
ýmislegt annað þegar ég yrði stór. 
Á tímabili var ég mjög heilluð af 
hugmyndinni um að verða jarð-
eðlisfræðingur og rannsaka eldgos, 
jarðskjálfta og flóðbylgjur.

Ég veit ekki hvort það var nýtt 

umhverfi, tungumálið eða skólinn, 
en veturinn 2002-2003, þegar 
fjölskylda mín bjó í Minnesota, 
varð ég almennt áhugasamari 
um fiðluna og fór að æfa mig 
marga klukkutíma á dag að eigin 
frumkvæði. Þegar við fluttum 
aftur til Íslands lærði ég hjá Lilju 
Hjaltadóttur og Guðnýju Guð-
mundsdóttur í Tónlistarskólanum 
í Reykjavík og lauk diplómanámi í 
Listaháskóla Íslands 2009.“

Hvað heillar þig við fiðluna sem 
hljóðfæri?

„Þó að fiðlur séu falleg hljóð-
færi að horfa á, þá er það samt 
tónninn og hljómurinn sem á hug 
minn og hjarta. Hér eru ábyggilega 
ýmsir ósammála, en mér finnst 
fátt fallegra en þegar spilað er á 
fiðlu af kunnáttu og næmi. Það er 
hins vegar líka mjög erfitt að spila 
vel á fiðlu og gríðarlega tímafrekt 
að halda sér í góðu formi, og sú 

áskorun heillar mig líka. Flesta 
daga allavega,“ segir Hulda og 
kímir.

Fór í Juilliard
Haustið 2009 flutti Hulda til New 
York og hóf nám við The Juilliard 
School. Aðalkennarar hennar þar 
voru Robert Mann, David Chan og 
Laurie Smukler og hún lauk meist-
aranámi vorið 2015. Í millitíðinni, 
áður en hún flutti til Danmerkur, 
kom Hulda við í Þýskalandi. „Eftir 
margra ára skipulagt nám var 
mikil breyting að vera allt í einu 
í lausu lofti í nýju landi, en mjög 
hollt engu að síður og nákvæm-
lega það sem ég þurfti á að halda á 
þessum tímapunkti.“ Þar fékk hún 
tveggja ára samning um akadem-
íustöðu hjá Staatsoper Hamburg 
með hálfa vinnuskyldu, fyrir ungt 
fólk sem er að klára eða er nýbúið 
í námi. „Í Hamborg kynntist ég 
mörgum spennandi tónlistar-

mönnum og spilaði á samningi hjá 
kammersveit sem heitir Ensemble 
Resonanz. Það voru brjálæðislega 
mikil forréttindi að fá að kynnast 
og vinna svona náið með þeim, en 
þau vinna með mörgum af albestu 
tónlistarmönnum heims.“

Elsta sinfóníuhljómsveit í heimi
Hulda fann að lausamennskan 
átti ekki við hana til langframa og 
haustið 2017 vann hún prufuspil 
um fiðluleikarastöðu í Kaup-
mannahöfn. „Í dag starfa ég sem 
uppfærslumaður 2. fiðlu í Det 
Kongelige Kapel í Kaupmanna-
höfn, sem fróðir menn segja að sé 
elsta sinfóníuhljómsveit í heimi. 
Hljómsveitin á rætur að rekja 
aftur til ársins 1448 þegar Kristján 
konungur fyrsti lét stofna blásara-
sveit við hirð sína. Við spilum mjög 
fjölbreytt verkefni í Det Kongelige 
Teater, hvort heldur er í óperu- og 
ballettuppfærslum sem og sinfón-
íska- og kammertónlist.“

Hvernig er að vera tónlistarkona 
í Danmörku?

„Það er á heildina litið frábært. 
Við fengum nýlega leyfi til að 
mæta aftur í vinnuna eftir langan 
Covid-dvala, sem er auðvitað mjög 
jákvætt og skemmtilegt. Hljóm-
sveitin mín hefur frábæra aðstöðu 
og mjög góð vinnuskilyrði og 
réttindi og ég hef fengið alveg nýja 
sýn á hvað það er mikilvægt eftir 
heimsfaraldurinn.“

Nafnið er dulin tilvísun
Hulda spilar með kvintettinum 
Wooden Elephant en nafnið segir 
hún dulda tilvísun í Trójuhestinn. 
„Við spilum risastór listaverk á 
viðarhljóðfæri en fílar eru risa-
stórir og Trójuhesturinn var líka 
stór og byggður úr tré. Einnig erum 
við, líkt og hesturinn góði, ekki öll 
þar sem við erum séð, þar sem við 
notum að auki alls konar áhöld 
og skran til að koma verkunum til 
skila á sem áhrifaríkastan hátt.“

Kvintettinn kom fyrst saman 
á tónleikum á tónlistarhátíð í 
Suður-Þýskalandi í maí 2017 og 
á því fjögurra ára starfsafmæli 

í vikunni. „Við þekktumst flest 
innbyrðis en höfðum ekki spilað 
saman í þessari samsetningu. Til-
viljun réð því að þetta þróaðist út í 
að verða eins stórt verkefni og það 
er orðið, því upphaflega voru þetta 
bara þessir einu tónleikar á þessari 
einu hátíð. Í salnum voru umboðs-
menn frá öðrum hátíðum í salnum 
sem buðu okkur að koma fram á 
sínum hátíðum og svona hefur eitt 
leitt af öðru og boltinn bara rúllað 
áfram.

Kvintettinn er mjög alþjóðlegur 
en við erum með fimm ríkisföng 
og búum í fimm löndum. Við 
komum upprunalega frá Írlandi, 
Íslandi, Bretlandi, Búlgaríu og Nor-
egi og við búum í London, Kaup-
mannahöfn, Berlín, Dijon og Osló. 
Faraldurinn hefur orsakað að það 
er orðið meira en ár síðan við hitt-
umst síðast, en fyrir heimsfaraldur 
hittumst við að jafnaði 1-2 sinnum 
í mánuði og spiluðum á tónleikum 
einhvers staðar í Evrópu. Það mun 
koma í ljós hvernig framhaldið 
þróast hjá okkur þegar tónlistar-
heimurinn vaknar hægt og rólega 
úr Covid-dvalanum, en við erum 
sem betur fer ennþá með töluvert 
af tónleikum á dagskránni fyrir 
árið 2022. Æðruleysi er víst dyggð,“ 
segir Hulda og dæsir.

Eruð þið að sérhæfa ykkur í sér-
stakri tónlistartegund eða kemur 
allt til greina?

„Við sérhæfum okkur í að 
umrita raftónlist fyrir strengja-
hljóðfæri og tökum alltaf fyrir 
eina heila plötu í einu. Plötur eru 
heildarlistaverk líkt og sinfóníur 
og sónötur, og þó svo að það megi 
vel hlusta á eitt lag í einu eða einn 
kafla í einu, er það allt önnur 
upplifun að hlusta á allt verkið frá 
upphafi til enda.

Víóluleikarinn okkar, Ian Ander-
son, á heiðurinn af útsetning-
unum, en hann vinnur alla grunn-
vinnuna. Svo prófum við okkur 
áfram á æfingum og á tónleikum, 
breytum og bætum eftir þörfum 
og prófum oft nýja hluti á sviðinu. 
Við notumst mikið við tónmál 
og tækni sem aðallega er notuð í 
nútímabókmenntum klassískrar 
tónlistar, en svo leitum við líka að 
innblæstri á ólíklegustu stöðum. 
Notumst til dæmis við mjólkur-
þeytara, borvél og munnhörpur til 
að ná tilætluðum áhrifum.“

Endurvinna Radiohead-plötu
Kvintettinn gefur út sína fyrstu 
plötu þann 4. júní og er platan 
umritun hljómsveitarinnar á 
Kid A eftir Radiohead. „Titillinn 
er Landscapes, Knives & Glue 
– Radiohead’s Kid A Recycled. 
Nafnið er í senn tilvísun í titil for-
síðumyndar upphaflegu plötunnar 
sem Stanley Donwood gerði og 
í umræðuna um umhverfisvána 
sem veitti honum innblástur við 
gerð myndarinnar, og á ennþá 
meira erindi við okkur í dag 
rúmum 20 árum seinna.“ 

Aðspurð hvort fleiri plötur séu 
á döfinni, segir Hulda umritanir, 
ábreiður og útsetningar á verkum 
annarra listamanna, líkt og það 
sem Wooden Elephant vinnur 
með, á mjög gráu svæði. „Það er 
ekki hlaupið að því að fá tilskilin 
leyfi til að gefa út okkar efni á lög-
legan hátt. Auðvitað vonumst við 
til þess að geta aflað okkur rétt-
inda frá fleiri listamönnunum, en 
við erum ótrúlega þakklát Radio-
head fyrir að hafa treyst okkur 
fyrir þessu verkefni.“

Fram að útgáfu er hægt að panta 
plötuna, á stafrænu formi og á 
geisladisk á bandcamp-síðu hljóm-
sveitarinnar, iTunes og Amazon, 
og einnig er hægt að hlusta á þrjár 
smáskífur á flestum streymisveit-
um. Eftir útgáfu verður einnig hægt 
að nálgast alla plötuna í streymi á 
Spotify og Apple Music. n

Við leitum líka að 
innblæstri á ólík-

legustu stöðum. Not-
umst til dæmis við 
mjólkurþeytara, borvél 
og munnhörpur til að ná 
tilætluðum áhrifum.

Hulda Jónsdóttir

Mjólkurþeytarar, borvélar og Radiohead

Hulda sá ekki fyrir að hún myndi enda sem atvinnutónlistarmaður við kon-
unglega sinfóníuhljómsveit í Kaupmannahöfn. MYNDIR/PATRYCJA MAKOWSKA.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

GOZZIP  Henriette Síð tunika 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 40-56
Verð kr. 14.980

EIRA – stuttermatunika 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 10.990

Við erum
söngvarar

framtíðarinnar!

Vertu með!

soffia@songskolinn.is
✆ 552 7366

INNRITUN!
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg@
frettabladid.is

Íslensk-rússneski rappar-
inn Daniil er kominn á 
herskyldu aldur í uppruna-
landi móður sinnar. Hann 
skapaði grípandi ferskan 
sumarsmell þegar hann var 
fastur vegna strangra tak-
markana kórónaveirunnar.

„Ég er nítján ára Árbæingur, 
reyndar fæddur á Sjúkrahúsinu í 
Neskaupstað en flutti sem korna-
barn í Árbæinn þar sem ég hef búið 
allar götur síðan,“ segir rapparinn 
og söngvarinn Daniil Moroskhin 
sem er rússneskur í móðurætt en 
íslenskur í föðurætt.

„Frá því ég man eftir mér hef ég 
farið árvisst til Rússlands til að 
heimsækja móðurfjölskylduna, 
en móðuramma mín féll frá áður 
en ég fæddist og móðurafi minn 
býr hér á Íslandi. Næstu árin get ég 
hins vegar ekki farið til Rússlands 
því ég er bæði íslenskur og rúss-
neskur ríkisborgari og eftir átján 
ára aldur er herskylda í Rússlandi, 
það á enginn undankomu auðið. 
Ég slepp því ekki yfir rússnesk 
landamæri án þess að vera sendur 
beinustu leið í herinn, því rúss-
neskir karlar á aldrinum 18 til 27 
ára verða að gegna tólf mánaða 
herskyldu. Ég tek því enga áhættu 
og er ekki á leiðinni til Rússlands 
næstu átta árin, því miður. Ég vil 
ekki missa af lífi mínu, námi og 
tónlistinni heima á Íslandi og hef 
önnur framtíðarplön en her-
mennsku,“ segir Daniil ákveðinn 
í bragði.

Hann er tvítyngdur.
„Ég tala alltaf rússnesku heima 

og les bæði rússnesku og skrifa 
hana. Mér finnst tungumálið fal-
legt og þykir vænt um rússneska 
nafnið mitt, Daniil, sem er það 
sama og íslenska nafnið Daníel.“

Fastur vegna veirunnar
Daniil stefnir á stúdentshúfuna að 
ári liðnu og síðan á frekara nám í 
tónlist, en hann lærði á gítar um 
árabil.

„Ég byrjaði að semja tónlist 
sextán ára og gaf út mitt fyrsta lag 
sautján ára. Tónlistin er númer eitt 
og það eina sem ég vil gera í fram-
tíðinni, en ég tek hana ekki alvar-
lega og sem lögin meira til gamans. 
Við sjáum svo hvert það leiðir mig 
og hvað gerist í framhaldinu.“

Í gær kom út glænýtt lag frá 
Daniil, Fastur. Það er grípandi 
ferskt og sumarlegt popplag sem 
verður vafalaust eitt af sumarlög-
um ársins og er komið á streymis-
veitur.

„Ég samdi lagið í fyrra, þegar 
Covid-19 hafði harðlokað öllu 

Ekki lengur fastur

Daniil Mo-
roskhin hefur 
engan áhuga á 
hermennsku og 
segir tónlistina 
það eina sem 
hann dreymir 
um að gera í 
framtíðinni. 
MYND/AÐSEND

Fastur vísar í að 
vera fastur og 

komast ekki frjáls ferða 
sinna til að njóta lífsins 
og hitta vinina.
Daniil

og sett líf okkar í fastar skorður. 
Þaðan kemur nafnið Fastur og 
vísar í að vera fastur og komast 
ekki frjáls ferða sinna til að njóta 
lífsins og hitta vinina. Ég er þó 
mun meira í lagasmíðum og texta-
smíðum og finnst ekki alltaf þurfa 
að vera djúp merking í textum. 
Melódían skiptir mig meira máli 
og það að hafa gaman af tón-
listinni.“

En þótt Daniil hafi verið fastur 
eins og önnur ungmenni heimsins 
á tímum kórónaveirunnar segir 
hann margt gott hafa hlotist af 
veiruskrattanum.

„Það breyttist ekki svo margt hjá 
mér því ég geri mikið það sama, 
er annað hvort heima, í stúdíóinu 
eða með vinunum, en auðvitað 
var frekar glatað að geta ekki hitt 
x marga vini í einu. Við gerðum 
bara okkar besta og unnum okkur 
út úr þessu saman. Covid reyndist 
svo vera þroskandi og kenndi 
mér að horfa meira inn á við og 

prófa eitthvað nýtt. Ég lærði líka 
að vera einbeittari og tók námið 
fastari tökum. Veiran var því ekki 
alslæm.“

Dekraður sem einbirni
Um helgina ætlar Daniil að gera það 
sem hann gerir alltaf um helgar.

„Það er að vera með vinum, fara 
í stúdíóið, horfa á góða bíómynd 
og borða nammi. Það tilheyrir um 
helgar, að sækja sér bland í poka á 
nammibarnum í Hagkaup og ég 
elska góðar gamanmyndir. Ég gæti 
svo horft aftur og aftur á myndina 

The Wolf of Wall Street með 
Leonardo DiCaprio, þótt hún sé 
ekki gamanmynd; ég fæ bara ekki 
leið á henni,“ segir Daniil, kominn 
í helgarskap og ekki lengur eins 
„fastur“.

„Laugardagar eru í algjöru uppá-
haldi og besti helgarmaturinn er 
„basic“ pítsa með pepperoni. Lagið 
sem kemur mér í helgarskap er So 
much með Yung Kayo,“ segir Daniil 
sem fylgdist vel með Eurovision á 
barnsaldri en minna nú.

„Ég stend auðvitað með Daða 
og mun tékka á framlagi Rússa en 
þegar ég var lítill hélt ég alltaf með 
Íslandi og Rússlandi, enda eru það 
löndin mín,“ segir hann kátur.

Spurður um fyrirmyndir í lífinu 
nefnir Daniil foreldra sína.

„Mamma og pabbi eru mér allt og 
alveg frábær. Ég er einbirni, þekki 
ekki annað og finnst það fínt. Ég 
hef alltaf notið einmuna dekurs og 
fengið allt sem ég vil,“ segir hann 
hlæjandi. n

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 
vinnuvélar kemur út föstudaginn 21. maí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander 
PHEV Instyle+ Tíglamynstruð 
leðursæti. Topplúga. 
360°myndavélar. Skynvæddur 
hrðastillir ofl. Flottasta typa. Okkar 
verð 5.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

SJÁLFSKIPTUR!!!
TOYOTA IQ sjálfskiptur. Árgerð 2010, 
ekinn aðeins 89þ.km.!!!, bensín, 
sjálfskiptur. Skemmtilega öðruvísi :) 
Verð 777.000. Rnr.120015. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup, Skeifunni 3c.

EINN EIGANDI - E:39ÞKM.!!!
PEUGEOT 3008 ALLURE. Árgerð 
2018, ekinn aðeins 39þ.km. 
bensín, sjálfskiptur. Æðislegur og 
vel útbúinn bíll! Verð 3.777.000. 
Rnr.120259. Til sýnis og sölu hjá 
Aðalkaup Skeifunni 3c.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

4X4 HYBRID LÚXUS
VOLVO V60 INSCRIPTION 4x4. 
Árgerð 2016, ekinn 94þ.km., dísel/
rafmagn, sjálfskiptur. Algjört 
dekur-lúxus eintak! Verð 3.777.000. 
Rnr.120471. Til sýnis og sölu hjá 
Aðalkaup, Skeifunni 3C.

ÓEKIÐ V:577Þ.!!!
HONDA Rebel 250. Árgerð 2006, 
ekið aðeins 786km. Ný skoðað 
2022. Lítur út sem nýtt! Verð aðeins 
kr.577.000- Rnr.120278. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup, Skeifunni 3C. 
S:888-3715.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

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

 Búslóðaflutningar
Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

Auðbrekku 6  200 Kópavogi  Sími 565-8899 normx@normx.is 

Til Sölu
OPEL GRANDLAND X  
ULTIMATE PLUG IN HYBRID

Árgerð 2020, ekinn 18.000 km.
300 hö og hlaðinn aukabúnaði

Nývirði er um 7.300.000.- hjá umboði

VERÐ kr. 6.290.000,- 

Nánari upplýsingar:   
Guðmundur Albertsson - Gæðabílar
Sími/Tel: +354 897 1017gaedabilar.is

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

  ASÍSKUR veitingastaður 
óskast til kaups fyrir fjársterkan aðla,  
staðsetning sem næst miðborginni.  

Annað kemur til greina.

Uppl. veitir Óskar Mikaelsson á netfanginu  
oskar@atveignir.is og  773-4700                            

S. 773-4700

Til sölu

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

TILBOÐ
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

 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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only 2-5 students per course ! 
Icelandic for Thais, Vietnamese 
and Chinese. Íslenska f. 
Tælendinga, Víetnama og 
Kínverja.Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special 
courses for Health Personell. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for 
Guides. Start: 24/5, 21/6, 19/7, 16/8, 
6/9, 4/10., 1/11, 29/11. 4 weeks x 
5 workdays or Sat/Sun x 10 weeks. 
AM & PM. Price: 49.500. Labour 
Unions pay back 50-90 % of price. 
Stéttarfélög endurgreiða 50-90% 
námsgjalds. www.iceschool.is - ff@
icetrans. Is - facebook.com/icetrans. 
IceSchool-Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175.

Tómstundir
     Ferðir

 Ferðalög

Til leigu 2 manna Tab Dropi 
Hjólhýsi. Verð 50.000 isk vikan. 
Allt fylgir, gas, grill og áhöld og 
örbylgjuofn. Uppl. gefur Guðjón. 
6995407.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu eða sölu 50 m2 bil + 
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða 
geymsla. Leiga: 109 þús.  
 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilkynningar

 Fundir

AÐALFUNDUR 
KATTAVINAFÉLAGS 

ÍSLANDS VERÐUR HALDINN 
Í HÚSI FÉLAGSINS AÐ 

STANGARHYL 2, REYKJAVÍK, 
MIÐVIKUDAGINN 26. MAÍ 

2021 KL. 20:00.
Dagsskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf

2. Önnur mál, löglega fram borin.
Stjórnin

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is          Netverslun á www.verslun.is
...hillukerfi

Ta
kt

ik
 5

69
6#

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM 

Í NETVERSLUN
WWW.VERSLUN.IS

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS
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