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Um helgina verður ýmis afþreying í
boði í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sumar
í borginni
sandragudrun@frettabladid.is

Um helgina er loks spáð sumarveðri á höfuðborgarsvæðinu eftir
grátt og óspennandi sumar. Nóg af
afþreyingu verður í boði í borginni
fyrir þau sem vilja sýna sig og sjá
aðra. Sirkus Ananas verður með
sýninguna Glappakast á nokkrum
stöðum og er aðgangur ókeypis.
Fyrir eldri áhorfendur verða
ókeypis tónleikar í garðinum við
Dillon á Laugavegi bæði á laugardag og sunnudag og tilvalið að
skella sér þangað og njóta góðrar
tónlistar í sólinni. Í kvöld verða
ókeypis tónleikar í 12 tónum á
Skólavörðustíg þar sem hljómsveitin Supersport! leikur fyrir
dansi en hljómsveitin gaf út í júní
smáskífuna Hring eftir hring, sem
er fyrsta smáskífan af væntanlegri
fyrstu breiðskífu sveitarinnar.
Öðruvísi skemmtun
Þau sem vilja upplifa eitthvað
öðruvísi geta lagt leið sína í
styttugarðinn við Listasafn Einars
Jónssonar. Þar verður kennsla í
Burlesque dansi, kynþokkafullum
kabarettdansi. Danskennslan er
ókeypis og er samstarfsverkefni
Kramhússins, Sumarborgarinnar
og Reykjavík Fringe Festival. Fjöldinn allur af sýningum á vegum
Reykjavík Fringe Festival verða á
dagskrá um helgina en hátíðinni
lýkur á sunnudag. Þá fer einnig
fram víkingahátíðin Ingólfshátíð
um helgina í Reykjavík, en hún
hefst í hádeginu og stendur yfir
fram á sunnudag. n

„Ég fann mig algjörlega í rappinu og þótt bransinn geti verið erfiður er tónlistin svo gefandi að ég leita alltaf aftur í hana,” segir Ragna. 

Fátt eins gefandi og tónlist

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ragna Kjartansdóttir, betur þekkt sem rapparinn Cell7, er með nýja plötu í smíðum sem
á að koma út í lok árs. Hún hefur hljóðhannað fyrir kvikmyndir og sjónvarpsseríur á borð
við Kötlu, Brot, Varg og Ófærð, en hún lærði fagið úti í New York á sínum tíma. 2
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Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa
@frettabladid.is

9. júlí 2021 FÖSTUDAGUR

Ragna var á unglingsaldri þegar
hún stóð fyrst á sviði og rappaði í
félagsmiðstöð í Kópavogi. Það átti
eftir að hafa mikil áhrif á líf hennar
og hún er löngu orðin þekkt
sem rapparinn Cell7, bæði hér
innanlands og utan. „Um leið og ég
byrjaði að rappa fann ég að þar var
ég á réttri hillu. Rapp er tónlist sem
ég vildi helst alltaf hlusta á og búa
til sjálf og þá varð ekki aftur snúið.
Á æskuárunum var tónlist mikið
spiluð á heimilinu. Ég tók örstutta
rispu á gítarinn, en unglingurinn
í mér nennti ekki að læra tónfræði svo ég hætti, en ég hef alltaf
séð eftir því. Ég lít svo á að það sé
ómögulegt að vita fyrir fram hvað
nákvæmlega kveikir hjá manni
áhuga eða fyrir hverju maður
brennur. Hver og einn þarf að
prófa sig áfram og finna út úr því.
Ég fann mig algjörlega í rappinu
og þótt bransinn geti verið erfiður
er tónlistin svo gefandi að ég leita
alltaf aftur í hana. Það er fátt sem
gefur mér eins mikið og tónlist,“
segir Ragna.
Borgarbarn inn við beinið
Þessa dagana er Ragna áberandi
í nýrri markaðsherferð Íslandsstofu þar sem fólk víða um veröld
er hvatt til að skipta jogginggallanum út fyrir gönguskóna og
koma til Íslands. „Ég fékk bara
símhringingu þar sem mér var
sagt að það vantaði rappara fyrir
þetta verkefni. Ég ákvað að slá til
og vera með. Þetta er alþjóðlegt
samstarf og það vinnur klárlega
með mér að ég rappa á ensku. Að
verkefninu koma þrjár auglýsingastofur, auk Íslandsstofu. Ein þeirra
er í Los Angeles, önnur í London
og sú þriðja á Íslandi. Við Ásgeir
Orri Ásgeirsson frumsömdum
lagið en það var að ýmsu að huga
þegar svona margir koma að einu
verkefni, en það voru allir sáttir
og mjög glaðir með lokaniðurstöðuna,“ segir Ragna.
Hún segir það vissulega áskorun
að vinna með stórum hópi fólks
sem kemur sitt úr hverri áttinni en
það hafi heppnast mjög vel. „Ég er
líka alltaf til í eitthvað flipp ef það
er mér að skapi,“ segir Ragna.
Hún viðurkennir að hún sjálf sé
mikið borgarbarn og hafi ekki enn
tileinkað sér útivistarlífsstíl. „Ég
fer sjaldan í ferðalög um landið en
af og til í sumarbústað. Ég er alltaf
á kafi í vinnu og finnst gott að vera
í bænum og í kringum bæjarlífið,“
segir Ragna.
Nýtt lag og ný plata
Á dögunum sendi Ragna frá sér
nýtt lag, It‘s Complicated, sem er
fyrsta lagið á plötu sem hún vinnur
nú að. Stefnan er að sú plata komi
út fyrir árslok. Síðasta platan
hennar, Is Anybody Listening, kom
út árið 2019 og fékk glimrandi góða

Ragna er með nýja plötu í smíðum og þar fá hlustendur að heyra alveg nýja hlið á henni.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Tónlistin
mín er
síbreytileg,
sem mér
finnst
gott, því
ég vil alls
ekki ekki
staðna
heldur
þróast
sem listamaður.
Ragna og Hildur
Kristín Stefánsdóttir mynda
saman hljómsveitina Red
Riot.

FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

dóma. Breiðskífan hlaut Íslensku
tónlistarverðlaunin sem besta
hiphop og rappplata ársins og var
einnig tilnefnd til Norrænu tónlistarverðlaunanna. „Ég náði ekki
að fylgja þeirri plötu eftir að neinu
ráði út af kórónuveirufaraldrinum.
Ég og mitt fólk var bókað á tónleika
víða um heim út árið 2020 en það
fór allt í vaskinn. Við náðum að fara
í stuttan túr til Sviss í ársbyrjun
2020 og vorum komin til Berlínar
þar sem stóð til að koma fram á tónlistarhátíðinni Ja Ja Ja, þegar hún
var blásin af og allir sendir heim í
sóttkví,“ segir Ragna, sem vonast til
þess að geta fylgt nýrri plötu eftir á
næsta ári af fullum krafti.
Platan mun sýna alveg nýja hlið
á Rögnu. „Tónlistin mín er síbreytileg, sem mér finnst gott, því ég vil
alls ekki ekki staðna heldur þróast
sem listamaður. Tónlistin sem ég
er að semja núna er gjörólík því
sem ég hef nokkurn tímann áður
gert. Undanfarið hef ég gengið í
gegnum breytingar í mínu persónulega lífi sem hefur óneitanlega
áhrif á tónlistina,“ segir Ragna.
Hún er líka í hljómsveitinni Red
Riot með Hildi Kristínu StefánsAllt 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.
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Björn
Víglundsson

dóttur söngkonu. „Við stefnum
á að senda frá okkur plötu síðar í
sumar. Við semjum allt okkar efni
sjálfar, útsetjum og tökum upp.
Red Riot er allt annað dæmi en
Cell7 og dúndrar út danstónlist,
rappi, poppi og teknói með kraftmikilli bassalínu,“ segir Ragna.
Samstarf þeirra Hildar hófst
fyrir nokkrum árum þegar Ragna
hafði samband við Hildi varðandi
að syngja „live“ með Cell7. „Við
komum úr mjög ólíkum áttum
en náum að vinna ótrúlega vel
saman,“ bætir Ragna við, en þær
sendu frá sér sumarsmellinn One
More Dance ft David 44 fyrir
stuttu.
Ragna hefur látið til sín taka í
þeim tilgangi að vekja athygli á
stöðu tónlistarkvenna innan tónlistarheimsins, sem ekki er vanþörf
á. „Ég tek til dæmis þátt í evrópsku
verkefni sem kallast Keychange og
felst í að peppa konur í tónlist og
jafna hlutfall kvenna þegar kemur
að tónlistarhátíðum. Ég kem fram
á Iceland Airwaves í október sem
fulltrúi Keychange og á tveimur
erlendum tónlistarhátíðum síðar á
árinu,“ segir hún.

Hannar áhrifshljóð
Þegar Ragna er ekki að rappa
eða semja tónlist vinnur hún við
hljóðhönnun. „Það er níu til fimm
vinnan mín,“ segir hún og hlær.
„Ég lærði fagið í New York, þar
sem ég bjó í fjögur ár. Ég útskrifaðist úr hljóðvinnslu fyrir sautján
árum og hef unnið við hljóðhönnun meira og minna síðan
þá. Hljóðhönnun Kötluþáttanna
var í mínum höndum, þar sem
ég bjó til hljóðin fyrir eldgosið,
jarðskjálftana, hellana og veðrið,
auk áhersluhljóða fyrir vélsleða,
bíla og árekstra, svo eitthvað sé
nefnt. Þetta er mjög skapandi og
skemmtilegt starf og núna vinn
ég að hljóðhönnun fyrir Ófærð 3.
Ég skal alveg viðurkenna að það er
dálítið undarlegt að búa til hljóð
fyrir hríðarvind og snjóbyl um
hásumar. Mér verður hálfkalt við
það,“ segir hún.
Að hennar mati hentar vel að
vinna við hljóðhönnun samhliða
því að vera músíkant. „Þegar
minna er að gera get ég tekið góðar
rispur í tónlistinni. Ég þarf að
minnsta kosti aldrei að láta mér
leiðast,“ segir Ragna að lokum. n
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Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki
Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Bátar

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

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.

Atvinnuhúsnæði

Keypt
Selt

Tilkynningar

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

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!

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

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Húsnæði í boði
Til leigu 70m², 2 herbergja íbúð
fyrir skilvísann, reglusamann og
reyklausann leigjanda meðmæli
óskast. Íbúðin er sunnanmegin á
Kársnesinu. Dýrahald ekki leyft.
Uppl. í s. 8640561.

Deiliskipulag Ægissíðu
og Lækjarvalla á Grenivík

– auglýsing deiliskipulagstillögu

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

550 5055

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is
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Tilkynningar

Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps samþykkti á fundi sínum
þann 28. júní 2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi
íbúðarbyggðar og miðsvæðis við Ægissíðu, Túngötu og
Lækjarvelli á Grenivík skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er alls um 13 ha. að stærð
og nær til gatnanna Ægissíðu, Túngötu og Lækjarvalla á
Grenivík. Í deiliskipulagstillögunni felst að skilgreindar
verða nýjar íbúðarlóðir við fyrrgreindar götur, breytingar
eru gerðar á lóðarmörkum nokkurra lóða auk þess sem
eldra deiliskipulag fyrir Lækjarvelli mun falla úr gildi við
gildistöku nýs deiliskipulags.
Skipulagstillagan liggur frammi á skrifstofu Grýtubakkahrepps frá 9. júlí 2021 til og með 20. ágúst 2021 og verður
einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins,
www.grenivik.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að koma ábendingum á framfæri til 20.
ágúst 2021. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu
berast á skrifstofu Grýtubakkahrepps, Túngötu 3, 610
Grenivík, eða í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Mat á umhverfisáhrifum
Athugun Skipulagsstofnunar

Breikkun Reykjanesbrautar frá Krýsuvíkurvegi að Hvassahrauni, Hafnarfirði
Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Til sölu

Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um Breikkun Reykjanesbrautar.
Kynning á frummatsskýrslu:Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 9. júlí til 23. ágúst 2021 á eftirtöldum stöðum: Á Bæjarskrifstofum Hafnarfjarðar, bókasafni Hafnarfjarðar, á Þjóðabókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er aðgengileg
á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og
lagt fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og
berast eigi síðar en 23. ágúst 2021 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

SKIPULAGSMÁL
Í GARÐABÆ
DEILISKIPULAGSTILLÖGUR Á ÁLFTANESI,
FORKYNNING. ÍBÚAFUNDUR.
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur samþykkt tillögu
skipulagsnefndar að vísa eftirfarandi tillögum til
forkynningar í samræmi við 3. mgr. 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og halda almennan
kynningarfund.
VÍÐIHOLT ÍBÚÐABYGGÐ – tillaga að deiliskipulagi.
Forkynning
Tillagan gerir ráð fyrir að íbúðarbyggð á 2-3 hæðum,
alls 84 íbúðir í fjölbýli og raðhúsum, aðkomuvegi frá
Breiðumýri og opnu svæði til norðvesturs. Einnig er
lögð fram til kynningar fornleifaskráning fyrir
svæðið.
HESTHÚSAHVERFI Í BREIÐUMÝRI – tillaga að
deiliskipulagi. Forkynning

Þjónusta

Garðyrkja

Tillagan gerir ráð fyrir hesthúsabyggð á Álftanesi en
á svæðinu er ekki áður staðfest deiliskipulag.
Tillagan tekur m.a. á hesthúsabyggð, félagsheimili,
reiðskemmu og reiðstígum en markmiðið með
deiliskipulaginu er að svæðið falli vel að nærliggjandi
íbúðarbyggð.
Kynningarfundur verður haldinn í nýjum samkomusal
Álftanesskóla mánudaginn 30. ágúst næstkomandi
kl. 17:00-18.30. Fundinum verður einnig streymt á
Facebook síðu Garðabæjar. Íbúafundurinn verður
auglýstur að nýju þegar nær dregur.
Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is, og í þjónustuveri Garðabæjar,
Garðatorgi 7. Tillögurnar eru í auglýsingu frá og með
9. júlí 2021 til og með 8. september 2021. Þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta er geﬁnn kostur á
að senda inn skriﬂegar ábendingar við tillögunum
til og með 8. september 2021 annað hvort á netfangið
skipulag@gardabaer.is eða á bæjarskrifstofu
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

gardabaer.is

