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MÁNUDAGUR

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með
yldu
d í frí!
sína fjölskyldu

Miðasala og nánari upplýsingar

“VACATION ER FYNDNASTA
MYND ÁRSINS”
JAMES OSTER - JOBLO
THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ
FRAMHALD”

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

MATT SULLIVAN - IN TOUCH

DAVE KARGER - FANDANGO
VARIETY

ÁLFABAKKA

VACATION
VACATION VIP
MISSION: IMPOSSIBLE
MISSION: IMPOSSIBLE VIP
ANT-MAN 2D
THE GALLOWS
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D
JURASSIC WORLD 2D

LAUGARÁSBÍÓ
ABSOLUTELY ANYTHING
THE GIFT
MINIONS - ENS TAL 2D
MISSION IMPOSSIBLE

Sýningartímar
6, 8, 10
8, 10:20
6
10

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur

KL. 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:20
KL. 5:50 - 8
KL. 5:15 - 8 - 10:45
KL. 10:20
KL. 8 - 10:45
KL. 10:45
KL. 5:50
KL. 5:50
KL. 8

KEFLAVÍK
HITMAN: AGENT 47
KL. 8
THE GIFT
KL. 10:10
VACATION
KL. 8
MISSION: IMPOSSIBLE
KL. 10:10

SAM
SA
S
AM
A
Mb
biio iis
s

HITMAN: AGENT 47
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
FANTASTIC 4
ANT-MAN 2D

EGILSHÖLL
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 5:40 - 8 - 10:45
KL. 5:20 - 8 - 10:20
KL. 10:30
KL. 5:30 - 8

TOTAL FILM

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 6 - 9 - 10:30
KL. 8
KL. 5:50
AKUREYRI
THE GIFT
KL. 10:45
VACATION
KL. 5:50 - 8 - 10:10
MISSION: IMPOSSIBLE
KL. 8

EMPIRE

VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
MAGIC MIKE XXL
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D

INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

KL. 5:50

.

Hvað? Danski sirkusinn, Sirkus Baldoni
með sýningu
Hvenær? 9.00
Hvar? Íþróttahöllin á Húsavík
Það er næstum því orðin hefð að danski
sirkusinn Sirkus Baldoni komi til Íslands.
Í Danmörku er sýningin sögð besta
sýning Baldonis frá upphafi. Það er alltaf
skemmtilegt að fara í Sirkus Baldoni og
sjá hið talandi ljón Leonardo, sem kynnir
atriðin með Baldoni sirkusstjóra og
skemmtilega trúðinn Danilo. Til viðbótar
hefur bæst í hópinn sérstaklega valið
listafólk sem nær til allra aldurshópa.
Atriðin eru hæfilega löng og leikgleðin
geislar af listafólkinu sem býr yfir miklum
hæfileikum, hvert á sínu sviði. Sýningin
fer fram á auðskilinni ensku. Miðaverð er
3.500 krónur.

Hvað? Kynning á nýju leikári í Tjarnarbíói
Hvenær? klukkan 17.00.
Hvar? Tjarnarbíó
Nýtt, þéttpakkað og spennandi leikár
gengur senn í garð í Tjarnarbíói. Af því
tilefni bjóðum til kynningar á dagskrá
vetrarins og þeim breytingum sem hafa
verið gerðar á húsinu undanfarna mánuði.
Á dagskránni í vetur verða fleiri
en 30 frumsýningar á vegum
sjálfstæðra atvinnuleikhópa,
ásamt uppistandi,
tónleikum og ýmsum
öðrum viðburðum.
Sætum í Tjarnarbíó hefur
verið fjölgað úr 152 í 180
og stúkan bætt til muna,
þannig að sýni er nú gott úr
öllum sætum. Þá hefur tækni- og
ljósakostur verið bættur til muna.

Hvað? Hamingjan og Úlfurinn.
Hvenær? 20.00
Hvar Félagsheimilið Hvoll, Hvolsvelli
Hamingjan og Úlfurinn. Samtal um
hamingju. Hvað skiptir máli í því
stutta ferðalagi sem lífið er?
Tónlistarmaðurinn Jónas
Sigurðsson svarar einlægur
með tónlist og töluðu orði
og Héðinn Unnsteinsson,
höfundur sögunnar „Vertu
úlfur“, gerir Lífsorðunum 14
skil og fjallar um lífsreynslu sína
og hamskipti á ógleymanlegan
hátt. - Að lokum er opnað á samtal við
áheyrendur.

Hvað? Tónleikar með tónlistarmanninum
Bram van Langen
Hvenær? 21.30
Hvar? Akureyri Backpackers, Hafnarstræti
98, 600 Akureyri.
Bram van Langen er að ferðast um landið
og spila á tónleikum. Hann kemur fram á
tónleikum á Akureyri í kvöld.

Hvað? Bridge fyrir eldri borgara
Hvenær? 13.00
Hvar? Spilað er hjá bridgedeild FEB
í Síðumúla 37 á mánudögum og
fimmtudögum. Skráð er frá klukkan 12.00
og síðan hefst spilamennska klukkan 13.00
og lýkur um klukkan 16.30. Aðstoðað er við
myndun para fyrir staka spilara.

Daily with english subtitle at 17.30
at Haskolabio University Cinema

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Halldór Smárason er hér ásamt Petter Ekman í hljóðverinu í Gautaborg en þeir eru saman í listahópnum Errata Collective
ásamt þeim Finni Karlssyni og Hauki Þór Harðarsyni sem vantar á myndina. Mynd/Haukur Þór Harðarson

Byggt á Guð blessi Ísland
ræðu Geirs H. Haarde

Tónlistarmaðurinn Halldór Smárason hefur samið tónverk sem byggt
er á hinni þekktu ræðu fyrrverandi forsætisráðherra. Hann hljóðritar
verkið ásamt listahópnum sínum Errat Collective í Svíþjóð þessa dagana.
„Þetta er frábær ræða, hún er mjög
dramatísk og ég reyni að draga
stemninguna fram í verkinu,“
segir tónlistarmaðurinn Halldór
Smárason. Hann byggir sitt
nýjasta tónverk á ræðu Geirs H.
Haarde, sem oftast er titluð Guð
blessi Ísland og var flutt í beinni
útsendingu mánudaginn 6. október
2008. Auk tónverksins notast
Halldór einnig við myndefni frá
viðtalinu. „Það má segja að Geir
fari með mikinn leiksigur en rödd
hans og orðanotkun er einnig stór
hluti af hljóðmynd verksins,“ bætir
Halldór við.
Hann er nú kominn
til Gautaborgar í Svíþjóð þar
sem hann hljóðritar verkið en
hann er þó ekki einn að verki þar.
„Ég ásamt listahópnum mínum,
Errata Collective, verð í Gautaborg
í tíu daga að taka upp plötu
með nýrri músík eftir þau fjögur

tónskáld sem mynda hópinn. Við
erum að vinna hér með sænska
pródúsernum Erik Berntsson og
stefnum á útgáfu plötu í vetur,“
útskýrir Halldór. Ásamt Halldóri
skipa þeir Finnur Karlsson, Haukur
Þór Harðarson og Petter Ekman
hópinn en þeir kynntust þegar þeir
lærðu tónsmíðar við Listaháskóla
Íslands. „Við erum miklir vinir
og ákváðum að stofna þetta félag
til að koma okkur áfram og til
að geta unnið að sameiginlegum
verkefnum. Við höfum líka verið
að fá aðra listamenn með okkur
eins og til dæmis grafíska hönnuði,
hljóðfæraleikara og alls kyns fólk,
og stefnum að frekara samstarfi
með fjölbreyttum listamönnum.“
Hann segir verkefnið einkar
spennandi sökum þess að verkin
eru sérstaklega samin fyrir hljóðver
en ekki fyrir hefðbundna tónleika.
„Þetta er spennandi verkefni þar

sem við erum í raun að fara í
skapandi vinnu inni í hljóðveri
í staðinn fyrir á æfingum fyrir
hefðbundna tónleika, eins og
nútímatónlist er jafnan samin
fyrir. Við verðum í stúdíóinu í níu
daga og erum að fá nokkra frábæra
hljóðfæraleikara með okkur, þau
Maríu Ösp Ómarsdóttur, Ragnar
Jónsson og Unu Sveinbjarnardóttur
auk tónmeistarans Ragnheiðar
Jónsdóttur.“
Halldór hefur haft í nógu að
snúast að undanförnu, hann
hefur verið að útsetja og leika
undir hjá Sætabrauðsdrengjunum
og þá var honum ásamt
tveimur öðrum tónskáldum
boðið að semja nýtt verk fyrir
Sinfóníuhljómsveit Íslands í
gegnum samstarfsverkefnið
Yrkju, starfsþróunarverkefni
Tónverkamiðstöðvar og
Sinfóníuhljómsveitarinnar. – glp

