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MIÐI!

Finndu fé

og vinndu fé!

Þú getur unnið fjórum sinnum!
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Háir hælar
hafa bjargað
mér á sviði
Geirþrúður var fjórtán ára þegar
hún tók ákvörðun um að verða
sellóleikari. Helgina 10. og 11. júlí
flytur hún draumaverkin, allar
sex sellósvítur J. S. Bach, kl. 16 í
Norðurljósum. 2

TARAMAR

Frítt

Arctic Flower Serum

fylgir með TARAMAR
vörum á Tax Free

1-7. júlí, einungis í Hagkaup
Smáranum, Kringlunni, Garðabæ, Akureyri

Sellósvíturnar segir hún krefjandi og skemmtilegar og að þær gefi sér alltaf eitthvað nýtt í hvert sinn sem hún spili þær.



FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR G

2 k y nninga r bl a ð ALLT

1. júlí 2021 FIMMTUDAGUR

Geirþrúður ferðaðist fyrr í sumar
kringum landið og flutti sellósvíturnar, sem eru sex talsins á
tónleikum á Akranesi, Ísafirði,
Akureyri, Dalvík og Breiðdalsvík.
„Það var ótrúlega gaman að fá að
ferðast um landið, en ég hef aldrei
áður farið allan hringinn þó svo
ég hafi áður komið á suma þessara
staða. Það var líka flott veður allan
tíman. sem er alls ekki sjálfgefið á
Íslandi.“
Vel var mætt á alla tónleikana
og segist Geirþrúður hlakka til að
fá að spila í Norðurljósum 10. og
11. júlí. Til þess hlaut hún styrk
frá Ýli, Tónlistarsjóði Hörpu fyrir
ungt fólk. „Ég er núna að koma mér
í gírinn eftir ferðalagið til að spila
á næstu tónleikum og mér finnst
alltaf mjög mikilvægt að gera eitthvað öðruvísi í hvert sinn sem ég
spila og upplifa tónlistina á nýjan
hátt.“
Fullkomið verkefni í faraldri
Geirþrúður útskrifaðist vorið
2020 úr tónlistarnámi við Juilliard
skólann í New York eftir tveggja
ára nám, 26 ára gömul. „Ég var að
útskrifast í miðju Covid, sem var
náttúrulega frekar sérstakt og setti
stórt spurningarmerki við hvað
ég vildi gera eftir það. Upphaflega
hafði ég hugsað mér að vera áfram
í borginni og taka að mér gigg en
það var ekki lengur möguleiki.“
Síðastliðnu ári varði Geirþrúður
því í Cambridge í Bretlandi, þar
sem kærasti hennar er í doktorsnámi. „Þar var lítið hægt að spila
með öðru fólki en ég vildi halda
mér í formi eftir nám. Því ákvað
ég setja mér markmið að læra allar
sex Bach svíturnar. Á námstímanum hafði ég kynnst svítunum
aðeins og spilað, en aldrei allar í
einu. Mig hafði þó dreymt um að
tileinka mér þær allar einhvern
tíma á lífsleiðinni. Í kjölfarið
skipulagði ég tónleikaferð um
Ísland, sótti um styrki, nýtti mér
sambönd og fleira.
Ég er búin að lifa og hrærast í
svítunum í heilt ár en samhliða hef
ég tekið að mér lítil verkefni hér og
þar í kammertónlist og upptökum.
Svíturnar voru fullkomið verkefni
til að taka að sér í Covid og það er
eiginlega Covid að þakka að mér
tókst að lifa þennan draum. Ég
var eðlilega svolítið hrædd um að
ekkert yrði úr þessum tónleikum,
en lukkulega gekk allt upp.“
Botnlausar svítur
Það hefur komið Geirþrúði á óvart
á þessu ári að því meira sem hún
spilar svíturnar, því meira gefa þær
henni til baka. „Ég hef oft fundið
fyrir því að þegar ég spila eitthvað
lengi, byrjar mér að leiðast það, en
það er ekki raunin með svíturnar.
Þetta eru sex verk, öll mjög ólík og
saman eru þau alhliða krefjandi. Þá
hefur mikið verið skrifað um þau
og það er mjög fróðlegt að kynna
sér það sem aðrir, sem hafa spilað
verkin, hafa sagt um þau. Þetta
eru í raun botnlausar svítur og
mér finnst gott að finna að ég gæti
haldið áfram að spila þessi verk.
Þau gætu allt eins orðið lífstíðarverkefni fyrir mig.
Uppáhaldssvítan má segja að sé
sú sjötta, en sú sker sig úr hópnum
þar sem hún er skrifuð fyrir fimm
strengja selló. Í dag er hún yfirleitt spiluð á hefðbundið selló með
fjórum strengjum, sem gerir hana
sérstaklega krefjandi. En mér finnst
það bara gera hana enn skemmtilegri. Fimm strengja selló voru
vinsæl á barokköldinni en duttu
svo úr tísku. Síðustu tuttugu ár
hefur fólk verið að kynna sér aftur
þessi gömlu hljóðfæri og það er
stór draumur hjá mér að fá að spila
sjöttu svítu Bachs einhvern tíma á
fimm strengja selló, eins og hún var
skrifuð fyrir.“
Allt 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.

best í buxum eða samfestingi og
hef því leitað í þannig fatnað fyrir
tónleika. Þægindin þurfa að vera
í fyrirrúmi og sellóleikari verður
að geta hreyft sig á sviðinu, en á
sama tíma finnst mér gaman að
koma fram í einhverju sem vekur
eftirtekt. Ég dregst mikið að fötum
sem eru litrík og þá sérstaklega litríkum buxum sem sjást vel þegar
ég er að spila. Þá finnst mér dekkri
litir fara betur með hljóðfærinu en
ljósir, sérstaklega rauðir og bláir
litir. Svo finnst mér flott að vera
með opið bak sem sést vel þegar ég
er að ganga inn á og út af sviðinu.
Ég leita að einhverju eftirtektarverðu, þá hvort tveggja í lit og
formi.“
„Tískufyrirmynd mín er Emma
Watson. Mér hefur alltaf fundist
hún mjög smekkleg og það er alltaf
eitthvað skemmtilegt og nýtt við
það sem hún kemur fram í. Hún
vinnur líka með skemmtilegum
hönnuðum og mér finnst flott
hvernig hún hugsar um áhrif tískunnar á umhverfið og samfélagið.
Ein helsta fyrirmynd mín í sellóheiminum er breski sellóleikarinn
Jacqueline du Pré. Hún var minn
fyrsti innblástur sem sellóleikari.
Hún var mjög vinsæl og talin ein af
merkustu sellóleikurum allra tíma.
Hún var mjög ung þegar hún lést
árið 1987, aðeins 42 ára gömul.“

Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir mun leika allar sex sellósvítur Bachs, helgina 10. og 11. júlí í Norðurljósasal Hörpu
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR GEIRSSON
klukkan 16.00. Hún spilar á franskt hljóðfæri með einstaka sögu. 

Jóhanna María
Einarsdóttir

johannamaria
@frettabladid.is

Áhugalaus nemandi
Geirþrúður byrjaði fimm ára að
læra á fiðlu í Suzuki-námi, en entist
stutt. „Ég man að ég sá krakka spila
á selló og sagði við foreldra mína
að þetta væri eitthvað sem mig
langaði að gera. Þau höfðu samband við frænda minn, Gunnar
Kvaran, sem samþykkti að taka
mig að sér sem nemanda þegar ég
var sex ára,“ segir Geirþrúður.
Hún segir þó að Gunnar hafi
haft orð á því þegar hún var mjög
lítil, að hún væri ekki mjög áhugasamur nemandi. „Foreldrar mínir
spiluðu mikið klassíska tónlist, en
það var svo ekki fyrr en ég varð 14
ára og fékk ipod að ég fékk alvöru
áhuga á slíkri tónlist. Ég fór að
hlusta á sellóleikara og konserta
og komst að því að mér þótti þetta
æðisleg tónlist. Þá fóru hjólin að
snúast hjá mér og ég fékk mun
meira út úr sellótímunum en áður.“
Átján ára gömul fór Geirþrúður
í fimm ára nám í Chicago. „Ég var í
námi hjá mjög tæknilega krefjandi
kennara, sem byggði markvisst
upp mína getu. Þetta var mjög
gefandi tími og bjó mig vel undir
næstu skref, sem var Juilliard.“
Selló með sögu
Sellóið sem Geirþrúður spilar á á

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

sér skemmtilega sögu, en um er að
ræða franskt hljóðfæri. „Þegar ég
fór út í nám fékk ég sellóið hans
Gunnars frænda lánað, en það er
sellóið sem hann spilaði á þegar
hann kenndi mér. Síðar varð ég svo
heppin að fá að eignast það. Sellóið
er því fjölskyldugripur og er mér
afar kært. Það vekur athygli bæði
fyrir fallegan hljóm og útlit, enda
er það virkilega vel smíðað. Svo er
líka einstakt merki á bakhliðinni á
því sem gefur því sérstakan svip.“
Hvað heillar þig við sellóið sem
hljóðfæri?
„Það sem heillar mig mest við
sellóið er tónninn. Það er eitthvað
við tóninn, hvernig maður togar
hann fram, hvað hann er djúpur og
ríkur. Ég hef alltaf heillast af rómantískri músík, þar sem safaríkir
og lýrískir eiginleikar hljóðfærisins fá að skína í gegn, en það er eitt
af því sem dró mig að hljóðfærinu
þegar ég var ung og það finnst mér
alltaf mest heillandi að æfa.“
Alltaf best í buxum
Geirþrúður segir vandmeðfarið
að velja fatnað þegar kemur að því
að spila á selló á sviði. „Pils eða
kjólar geta verið vandmeðfarin,
enda mörg hver of þröng, eða of
stutt. Mér líður persónulega alltaf

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sigríður Inga Sigurðardóttir sigriduringa@
frettabladid.is, s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Það er eitthvað við
tóninn,
hvernig
maður
togar hann
fram, hvað
hann er
djúpur og
ríkur...

Slysasögur af sviðinu
Geirþrúður segist ekki eiga
margar safaríkar tískuslysasögur
af sviðinu, þótt oft hafi verið
mjótt á mununum. „Við skulum
segja að fyrir kvenkyns sellóleikara getur verið varasamt að
klæðast einhverju tiltölulega
mikið opnu að framan. Þá getur
maður átt á hættu að sýna aðeins
meira en ætlunin var. Ég hef líka
gert þau mistök að koma fram í
einhverju sem var of sítt, en ég var
eitt sinn mjög nálægt því að detta
ofan á hljóðfærið mitt þegar ég
var að ganga inn á svið.“
Háa hæla segir Geirþrúður ekki
vera vandamál á sviðinu. „Ég er
ekki mjög góð í að ganga á hælum
dagsdaglega, en þeir hafa mjög oft
bjargað mér á sviðinu. Þeir koma
sér sérstaklega vel, þar sem ég
er frekar lágvaxin. Það er nefnilega þannig að margir stólar sem
notaðir eru á sviði eru of háir fyrir
mig, og í hælunum þá næ ég betur
niður af stólnum.
Á tónleikunum 10. júlí, þegar ég
leik fyrri þrjár svítur Bachs, hafði
ég hugsað mér að vera í svörtum
samfestingi með opið bak og litlu
opi að framan í miðjunni. Svo á ég
dökkrauðan samfesting sem mun
sóma sér vel með hinum þremur
svítunum sem eru ögn dramatískari.“
Kynntist sjálfri sér upp á nýtt
„Mér hefur alltaf fundist mjög
gefandi að spila kammermúsík,
og það er eiginlega hálffyndin
áskorun að hafa spilað svona
mikið ein síðasta ár og komið
fram á sólótónleikum. Ég hafði
alltaf hugsað um sjálfa mig sem
kammerspilara frekar en einleikara, en þetta ár hefur gefið
mér tækifæri til að kynnast sjálfri
mér sem einleikara. Í framtíðinni
langar mig því að byggja mér upp
feril sem sóló- og kammerspilari
og það væri alger draumur ef sú
ósk rættist.“
Næst á dagskrá hjá Geirþrúði
er Artist diplómunám í London,
þar sem hún fær einkatíma og
tækifæri til að að koma reglulega
fram. „Svo verð ég á flakki á milli
London og New York, þar sem ég
kem fram með strengjakvartetti
sem við stofnuðum nokkur saman
úr náminu í Juilliard. Svo mun ég
koma reglulega heim til Íslands og
spila og hitta fjölskylduna.“ n

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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- Frí heimsending yfir 15.000 kr.
- Heimakstur samdægurs á höfuðborgarsvæðinu
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Jóhanna Vigdís Ragnhildardóttir útskrifaðist sem fatahönnuður frá hinum virta
Scandinavian Academy
of Fashion Design í Kaupmannahöfn fyrir nokkrum
dögum. Hún á sér framtíðardrauma í hönnun á Íslandi og
stefnir á eigið tískumerki.
Jóhanna Vigdís segist alla tíð hafa
haft áhuga á hönnun enda alin upp
við listræna sköpun. Afi hennar,
Hjalti Geir Kristjánsson, er einn af
okkar þekktustu húsgagnahönnuðum. „Þetta er í blóðinu,“ segir
hún, en Jóhanna Vigdís teiknaði
og saumaði árshátíðarkjóla fyrir
vinkonur sínar í menntaskóla. „Það
er mikill áhugi á listsköpun í minni
fjölskyldu og tískan er þar ekki
undanskilin. Mér fannst til dæmis
alltaf mjög skemmtilegt að horfa
á mömmu klæða sig upp þegar ég
var yngri og það kveikti sannarlega
áhuga á fatahönnun,“ segir hún, en
móðir hennar er Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri.
Skemmtilegt og krefjandi nám
„Ég hef lengi dundað mér við að
hanna og sauma. Var aðeins viðloðandi fatabransann á Íslandi en
langaði að vita meira um efni og
vandaðar flíkur. Það má segja að
áhuginn sé víðtækur og nái á öll
svið fatahönnunar,“ segir Jóhanna
Vigdís, þegar hún er spurð hvers
vegna leiðin hafi legið í þessa átt.
„Ég er mjög ánægð með að hafa
komist í skólann í Kaupmannahöfn,
því maður fær að vinna náið með
kennurunum. Ég fékk mjög góða
leiðsögn og svör við öllum þeim
spurningum sem brunnu á mér.
Það er strangt ferli að komast inn,
meðal annars þurfti ég að skila inn
nákvæmum teikningum. Þetta er
þriggja ára nám og bæði skemmtilegt og krefjandi. Námið byggir
á saum, hönnun og nákvæmri
rannsóknarvinnu sem mér finnst
afar áhugaverð, meðal annars að
finna innblástur til verka og teikna
skissur,“ segir Jóhanna Vigdís, en
hún fékk jafnframt nokkur verkefni
sem unnin voru með starfandi
hönnuðum í Danmörku. Meðal
þeirra var Maja Brix og The Organic
Company. „Þá fengum við innsýn
inn í veröld hönnuða, hugsunarhátt
og markaðssetningu.“

Hönnun Jóhönnu Vigdísar; lokaverkefni á öðru ári í náminu, en hún
var innblásin af íslenskri náttúru og
útlínum landsins.

Þegar Jóhanna Vigdís er beðin að
útskýra þessa mynd, svarar hún:
„Dragtin er frá Gala, verkefni sem
gekk út á mannslíkamann, þar sem
ég skoðaði rifbeinin og hvernig ég
gæti hannað dragt sem væri eins og
annað lag á konuna í henni.“

Jóhanna Vigdís er nýútskrifuð úr fatahönnun frá Kaupmannahöfn og hlakkar
til að koma heim og starfa við íslenskan hönnunarmarkað.  MYNDIR/AÐSENDAR

Náttúra Íslands var sömuleiðis innblástur í þessu verkefni.

Fann innblástur í gömlum myndum
Elín
Albertsdóttir

elin
@frettabladid.is

Umhverfisvernd í hávegum höfð
Jóhanna Vigdís segir að mikil
áhersla hafi verið lögð á
umhverfisvernd í náminu. „Á
hverju ári skiluðum við lokaverkefni og þurftum að útskýra hvernig
verkefnið félli að umhverfisstefnu
og -vernd. Í lokaverkefninu mínu
lagði ég áherslu á árin 1950-70.
Innblásturinn kom frá fjölda
mynda sem ég fann í sumarbústað
fjölskyldunnar. Amma mín Sig-

ríður Theodóra Erlendsdóttir var
líka stór innblástur að lokaverkefni
mínu. Í framhaldinu horfði ég til
þessara ára varðandi tísku, hvernig
fólki leið á myndunum og ekki
síst hvernig gamlar myndir varðveita augnablikið og frysta það. Ég
hannaði nokkrar flíkur, ein þeirra
leit út fyrir að vera innrömmuð á
meðan önnur virtist frosin. Þannig
tengdi ég saman tísku og mynd
á filmu. Það var mjög gaman að
vinna þetta verkefni og eiginlega
skrítið að því sé lokið. Þar sem ég
var ekki fædd á þessu tímabili tók
það mig langan tíma að setja mig
inn í tíðarandann en það var áhugavert,“ útskýrir hún.

og mörg svið sem hægt er að starfa
við. Í fyrstu ætla ég því að grípa
það sem gefst og læra meira. Í framtíðinni langar mig að vinna sjálfstætt og skapa mitt eigið merki.
Það verður áhugavert að kynnast
íslenska hönnunarheiminum, sem
er farinn að vekja mikla athygli
og eftir er tekið. Ég hef orðið vör
við það í Kaupmannahöfn. Ég fór
í starfsnám á Íslandi í september
hjá hönnuðunum Magneu Einarsdóttur og Anítu Hirlekar, sem
gaf mér innsýn inn í þeirra heim.
Mikil gróska er í íslenskri hönnun
sem gaman verður að taka þátt í og
ég hlakka mikið til að fylgjast með
Hönnunarmars á næsta ári.“

Íslensk hönnun á mikilli uppleið
Leiðin liggur nú aftur til Íslands
en Jóhanna Vigdís hefur hug á að
vinna við hönnun sína hér á landi.
„Tískuheimurinn er fjölbreyttur

Mikil gleði í Köben
Síðasta ár hefur verið heldur
óvenjulegt í alþjóða tískuheiminum vegna COVID og lítið um
sýningar nema á netinu. Jóhanna

Vigdís segist hafa fylgst með tískuvikunni í Kaupmannahöfn í tölvunni. „Mér fannst það allt í góðu,
því hægt var að fylgjast sérstaklega vel með öllu og jafnvel horfa
aftur,“ segir hún. „Annars hefur
COVID-tíminn verið skrítinn hér
í Danmörku. Kaupmannahöfn er
lifandi borg og fólk er vant því að
njóta lífsins með vinum. Ég tel að
samkomutakmarkanirnar hafi
tekið meira á Dani en Íslendinga.
Núna er allt að springa út, mikil
gleði í loftinu og fólk þakklátt fyrir
að fá frelsið aftur.“
Þegar Jóhanna Vigdís er spurð
hvort hún eigi sér einhverja uppáhaldshönnuði sem hún líti upp
til, svarar hún: „Já, Donna Karan,
Stella McCartney og Max Mara
eru allt merki sem höfða sterkt til
mín. Þessi merki leggja öll áherslu
á sterka kvenímynd og falleg snið
sem ég heillast af.“ n

Mikil
gróska er
í íslenskri
hönnun
sem
gaman
verður að
taka þátt í.

EYMSLI,
STIRÐLEIKI
EÐA BRAK Í
LIÐUM?
Mest selda
liðbætiefni á Íslandi

2-3ja
mánað
skamm a
t
hverju g ur í
lasi
Dragt úr útskriftarverkefni sem
var innblásið af gömlum „slæds”
myndum af fjölskyldu hennar.

Hönnun fyrir útskriftarverkefnið.

Þessi klæðnaður er einnig innblásinn af gömlum tíma í útskrifarverkefninu.
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1141468
1141468

1159848
1159848

PLAYFUN - D
PLAYFUN
DIGGER
IGGER ((5057)
5057)

PLAYFUN
P
LAYFUN
POLE
POLE TTENNIS
ENNIS ((8616)
8616)

5.999

4.499

24408
24408

VINI FFOOTBALL
VINI
OOTBALL G
GOAL
OAL 1183x122
83x122 C
CM
M

6.999

24003
24003

VINI - S
VINI
SMALL
MALL P
PLASTIC
LASTIC FFOOTBALL
OOTBALL
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r
u
l
ú
k
u
Sáp

1141
1141436
4143
43
36

PLAYFUN
P
LAYFUN - B
BUBBLE
UBBLE G
GUN
UN
WITH
WITH LIGHT
LIGHT ((1701)
1701)

1.299

4406
44
440611
0611
611
1

WALKIE
W
ALKIE TTALKIE
ALKIE
SPECIAL
SPECIAL FORCES
FORCES ((HM230GN)
HM230GN)

9.999

1159
1159841
5984
841
41

PLAYFUN - FFISHING
PLAYFUN
ISHING N
NET
ET ((6810)
6810)
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4406
44
440610
0610
610

WALKIE
W
ALKIE TTALKIE
ALKIE
POLICE
POLICE ((HM230BN)
HM230BN)

9.999

TY04
TY
TY043
043
3

DISNEY
D
ISNEY W
WOOD
OOD M
MICKEY
ICKEY
RING
GAME
RING TTOSS
OSS G
AME

2.999

1141
1141455
414
455
455
45

PLAYFUN - D
PLAYFUN
DART
ART G
GAME
AME ((3604)
3604)

1.299

1159
1159847
984
847
47

PLAYFUN --CATCH
PLAYFUN
CATCH B
BALL
ALL ((8461)
8461)

1.299

1159
1159845
5984
845
5

1159
1159839
983
839
9

PLAYFUN
P
LAYFUN - P
POP-UP
OP-UP S
SET
ET
WITH
PCS
WITH 2 P
CS ((8028)
8028)

PLAYFUN
P
LAYFUN - M
MINI
INI G
GOAL
OAL
81,5x54x31
CM
81,55x544x31 C
M ((5317)
5317)

999

5.499

114146
1141465
465
5

PLAYFUN
P
LAYFUN - LLAWN
AWN M
MOWER
OWER
BUBBLE
MACHINE
BUBBLE M
ACHINE ((1732)
1732)

2.799
1159
1159835
5983
835
35

PLAYFUN
P
LAYFUN
15
CHALKS
15 C
HALKS ((3195)
3195)

799

1141
1141463
414
463
46

PLAYFUN
P
LAYFUN - JJUMPING
UMPING R
ROPE
OPE
W/PURPLE
W/PURPLE HANDLE
HANDLE ((6492)
6492)
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83120
8312
83120
0

PEPPA P
PEPPA
PIG
IG 33-HJUL
-HJUL LLOBEHJUL
OBEHJUL

9.999

11
1141447
141
4144
447
7

PLAYFUN
P
LAYFUN
SCOOTER
SCOOTER - BLACK
BLACK (6173)
(6173)

12.999

2250
22503
503
3 / 95
9
95-SV15399
5-SV1
SV153
53
399 / 9
95-SV15401
5-SV
SV15
1540
401
1

SCOOTER,
S
COOTER, N
NEBULUS
EBULUS
BLACK
WITH
PINK
BLUE
BLA
ACK W
ITH P
INK OR
OR B
LUE
/ GREEN
YELLOW
GREEN / Y
ELLO
OW

11
1170322
170
7032
322
2

NEBULUS
N
EBULUS
BIG
WHEELS
SCOOTER
B IG W
HEELS S
COOTER
(115-SV20677)
(115-SV20677)

7.999

12.999

83112
8311
83112
2

PP 3-WHEEL
PP
3-W
WHEEL LLOBEGJUL
OBEGJUL 2200 K
KG
G

9.999

11
1145137
145
513
137
7

OUTSIDERS
O
UTSIDERS
DELUXE
SAFETY
DELUXE S
AFETY EQUIPMENT
EQUIPMENT SET
SET
WRIST,
WRIST, KNEE,
KNEE, EELBOW
LBOW (XS)
(XS)

3965
39
396552
6552
52 / 3
396551
9655
96
551
55
1 / 396550
3965
39
6550
50 / 3
396554
9655
96
554
55
4

DISNEY
D
ISNEY P
PRINCESS
RINCESS / FFROZEN
ROZEN IIII /
PEPPA
PIG
SPIDERMAN
PEPPA P
IG / S
PIDERMAN
SAFETY
HELMET
SAFETY H
ELMET

2.999

5.999

401216
4012
401216
16 / 401217
401
0121
217
7

7294
72947
947
7

LLITTLE
ITTLE TTIKES
IKES
GIANT
GIANT SLIDE
SLIDE EEVERGREEN
VERGREEN ((401220)
401220)

14.999

LLITTLE
ITTLE TTIKES
IKES - FIRST
FIRST SLIDE
SLIDE
PINK
PINK / BLUE
BLUE

9.999

11
1141469
141
4146
469
46
9

PLAYFUN
P
LAYFUN
OCTOPUS
OCTOPUS SPRAYER
SPRAYER ((9251)
9251)

1.999

5100
5100
51009
09

BESTWAY
B
ESTWAY - C
CORAL
ORAL K
KIDS
IDS POOL
POOL
F1.22MxH25CM
F1.222MxH25CM

2.499

11
1141448
141
4144
44
48

PLAYFUN
P
LAYFUN
WATER
SHOOTER
WATER S
HOOTER
(45
CM)
(45 C
M) (6529)
(6529)

499

5100
5100
51004
04

BESTWAY
B
ESTWAY - D
DEEP
EEP D
DIVE
IVE 33-RING
-RING P
POOL
OOL
F1.52MxH30CM
F1.52MxH30CM

3.999

2602
26
26029
029
9

BESTWAY
B
ESTWAY - HYDRO-SWIM
HYDRO-SWIM
SQUIGGLE
SQUIGGLE WIGGLE
WIGGLE DIVE
DIVE FFISH
ISH A
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- fyrir börn sem vita hvað þau vilja
Smáratorg - Sími 550 0800

Glerártorg - Sími 461 4500

Opið mán.-fös. 10-19, lau. 10-18 og sun. 12-18

Opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-17 og sun. 13-17

Verð gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur.

Allt fyrir sandkassann og teboðið!

KEEN sandalar
fyrir sumarið
Venice

Lokað hælband og tá

16.990 kr.

Venice H2

Venice II H2

Elle Backstrap

Clearwater CNX

Lokað hælband og tá

Stillanlegt hælband, lokuð tá

Úr endurunnum efnum

Léttir, lokuð tá

17.990 kr.

15.990 kr.

14.990 kr.

16.990 kr.

Terradora II

Newport

Newport H2

Léttir, stillanlegir við ökkla og tær

Gott grip, lokuð tá

15.990 kr.

20.990 kr.

Targhee Open Toe Sandal

Lokað hælband, lokuð tá

Stillanlegur á 3 stöðum

18.990 kr.

16.990 kr.

Clearwater CNX
Léttir, lokuð tá

16.990 kr.
Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opið virka daga 10:30-18 og laugardaga 11-15
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Ný lína væntanleg frá stórleikkonu
Leikkonan Scarlett Johansson markaðssetur snyrtivörumerki snemma á næsta
ári. Hún gefur lítið upp um
línuna en undirbúningur
hefur staðið yfir í nokkur ár.
sandragudrun@frettabladid.is

Scarlett Johansson mun gegna
hlutverki stjórnarformanns snyrtivörufyrirtækisins. Hún hefur
þegar fengið gamalreyndan tískufrumkvöðul, Kate Foster, til að
reka fyrirtækið og gegna hlutverki
framkvæmdastjóra.
Með stofnun fyrirtækisins mun
leikkonan bætast í hóp fjölda
frægra kvenna sem hafa sett
snyrtivörumerki á markað. Má þar
nefna Gwyneth Paltrow, Jessica
Alba, Kylie Jenner, Kim Kardashian og Rihanna, sem allar hafa
byggt upp snyrtivörufyrirtæki
með góðum árangri.
Leikkonan sagði í yfirlýsingu
að nýja merkið hennar, sem er
styrkt af Najafi Companies, sömu
fjárfestum og eru á bak við merki
Tracee Ellis Ross, Pattern Beauty
og merki Millie Bobby Brown,
Florence by Mills og fleiri merkja
í eigu stórstjarna, muni bjóða upp
á hreina og aðgengilega nálgun að
fegurð. Að öðru leyti hafa Scarlett
og Kate Foster ekki gefið mikið
upp um nýju vörulínuna.
Scarlett segist sjálf hafa verið
heilluð af krafti fegurðar frá því
hún var barn. Hvernig hún getur
umbreytt fólki. En móðir hennar
innrætti Scarlett frá unglingsaldri,
mikilvægi þess að hugsa vel um
sjálfa sig.
Fjölhæf fyrirmynd
Scarlett hefur verið eftirtektarverð leikkona frá unga aldri og
hún hefur vakið athygli fyrir
fágaðan stíl á rauða teppinu. Hún
klæðist oft kjólum sem minna á
stíl leikkvenna frá gullaldarárum
Hollywood og toppar útlitið með
rauðum varalit.
Fjölhæfni Scarlett Johansson
sem leikkonu hefur haldið henni

á toppnum í Hollywood í mörg
ár. Frá því hún byrjaði að leika tíu
ára gömul hefur hún tekið að sér
hlutverk í alvarlegum myndum
á borð við Lost in Translation, til
rómantískra gamanmynda eins
og He's Just Not That Into You, og
hasarmynda eins og The Avengers.
Hún hefur einnig verið áberandi
í tískuheiminum, en hún hefur
verið andlit herferða fyrir Dolce &
Gabbana og verið á forsíðum fjölmargra tískutímarita.
Það virðist vera sem þessi hæfileikaríka kona geti ekki stigið feilspor og því má vænta þess að nýja
snyrtivörulínan hennar eigi eftir
að slá í gegn, líkt og flest annað
sem hún gerir. Nýjasta mynd
hennar, Black Widow, verður
frumsýnd í kvikmyndahúsum hér
á landi þann 7. júlí. ■

Leikkonan hæfileikaríka hefur vakið
mikla athygli fyrir glæsilegan og fágaðan klæðnað á rauða dreglinum.

Scarlett Johansson er fjölhæf leikkona sem er núna að undibúa nýja snyrtivörulínu. Línan verður sett á markað snemma á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Scarlett var mjög ung þegar hún fór
að vekja athygli á rauða dreglinum.
Hér mætir hún á frumsýningu Ghost
World árið 2001, þá 16 ára.

Ertu búinn að fá
þér Veiðikortið?

Frelsi til
að veiða!
8.900 kr

Fæst hjá N1, OLÍS,
veiðibúðum og veidikortid.is

Scarlett segist alltaf hafa heillast af áhrifamætti fegurðar.

ES&SY Sanneke kjóll

IVY BEAU Ricky Gallajakki

Verð kr. 9.980

Verð kr. 12.980

Stærðir 36-46

YESTA Janelle peysa

Stærðir 44-54
Verð kr. 9.980

Stærðir 36-44

ZE-ZE stuttbuxur

Verð kr.14.980

Verð kr. 7.990

YESTA Ashlie

ZHENZI Twist síðbuxur

Verð kr. 15.980

Verð kr. 7.990

Gallabuxur fást líka í gráu
Stærðir 44-52

STUDIO Berit Stuttermabolur

STUDIO Tanja Tunika

Verð kr. 11.980

Verð kr13.980

Stærðir 40-56

GOZZIP Elise

Síður Hlýrakjóll Með Pífu
Stærðir 40-56

Stærðir 40-56

ZE-ZE hnébuxur

Fást í fleiri litum
Stærðir 36-48

Fást líka í hvítu og bláu
Stærðir 36-48

ZHENZI Twist kvartbuxur,

ZHENZI Gallakvartbuxur

Verð kr. 7.990

Fást í nokkrum litum
Stærðir 42-58

fást líka í svörtu, beige og bláu
Stærðir 42-58

YESTA Abernathy Essential

ZHENZI leggings með krumpu

ZE-ZE pils með buxum undir

Verð kr. 10.980

Verð kr. 4.990

Verð kr. 6.990

Blámynstraður Kjóll
Stærðir 44-60

Stærðir 42-52
Verð kr. 7.990

Verð kr. 6.990

Fást líka í hvítu og svörtu
Stærðir 42-58

Fæst i nokkrum litum
Stærðir 36-48

Líttu við á

Verslunin Belladonna

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

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar óskast

Bílar
Farartæki

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Búslóðaflutningar

Þjónusta

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Garðyrkja

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Bátar

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Keypt
Selt
Til sölu

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

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

Fundir

AÐALFUNDUR
FLUGFÉLAGSINS GEIRFUGL
EHF
verður haldinn í Fluggörðum 25,
101 Reykjavík, mánudaginn 12.
júlí 2021, klukkan 20:00. Dagskrá
í samræmi við 14. gr. samþykkta
félagsins.
Nánari upplýsingar á heimasíðu
félagsins: www.geirfugl.is

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsaviðhald

Húsnæði

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Chrysler Pacifica Limited Hybrid.
5/2017 ekinn aðeins 62 þ. Km. 7
manna. Uppgefin drægni 53 km.
á rafmagni. Leðursæti. Rafdrifnar
hurðir og skott lok. Ofl. Ofl. Verð:
6.490.000,-

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Húsnæði í boði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
Reykjavíkur til leigu, laus fljótlega.
Bílskúr með bílastæði getur fylgt.
Uppl. í síma 8456140.

Tímavinna eða tilboð.

Geymsluhúsnæði

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Þorláksgeisli 122

WWW.GEYMSLAEITT.IS

S. 893 6994

113 Reykjavík

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

Bókhald
UN
PA NT IÐ SKOÐ063
4

hjá Þresti í síma 897

Glæsilegt 270 fm einbýlishús neðan
götu á einstökum útsýnisstað við
náttúruparadísina í Grafarholtinu

• Húsið er einstaklega vel skipu

lagt með stórum fallegum
garði sem er í hásuður.
• Fallegar gönguleiðir í næsta
nágrenni m. a. við Reynisvatn
og golfvöllinn í Grafarholti.
• 45 svefnherbergi eru í húsinu.
• Lóðin er 811 m² með pöllum og
hellulögn en að öðru leyti með
grasi og fallegum gróðri.
• Heitur pottur er í garði fyrir
framan hjónasvítu.
• Húsið er hannað af arkitekta
stofunni Úti og Inni.

Erum við
að leita að þér?

Accountant ehf. Laugavegi 178,
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

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 upplýsingar:

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

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is
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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Flugumýri 24-26
270 Mosfellsbæ

PA NT IÐ SKOÐ5UN
89 58

hjá Jórunni í síma 84

Glæsilegt iðnaðarbil
eða dótakassi

• Innkeyrsluhurð 3 x 3 m ásamt
gönguhurð við hliðina
• Stærð 65,3 fm, vinnusal, starfsmanna
aðstöðu, kaffistofa og snyrtingu
• Mikil lofthæð og möguleiki
á að gera millipall ef vill
• Vélslípað gólf og þakgluggar
• Tveir gámar fygja
• Sér hiti og sér rafmagn
• Ekki er starfandi húsfélag
• Hiti í stétt fyrir framan

EFTIR

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Formbólstrun

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

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

FYRIR

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

Ve rð :

33,5 millj.
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Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@frettabladid.is

