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Yndisleg upplifun! Það er 
lítið hægt að segja annað 
um þessa plötu en að 
hún er fullkomin. Tónlist 

Hjaltalín er eins og góð kvikmynd. 
Þegar maður setur plötuna í spil-
arann og ýtir á play þá gleymist allt. 
Allur heimurinn verður fallegur, allar 
áhyggjur hverfa og maður svífur á 
vit lita, hughrifa, minninga og hug-
mynda sem tónsmíði Hjaltalín býr 
til. Þetta er engin bakgrunnsmúsík 
heldur plata sem maður þarf að 
hlusta á í ró og næði, í góðum stól, 
með ljúffengan drykk og opinn huga. 
Ekki skemmir fyrir að plötunni fylgir 

D V D -
upptaka 
s e m 
magnar aðeins 
upplifunina

Á plötunni eru upptökur af 
þrennum tónleikum Hjaltalín og 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem 
haldnir voru í júní. Tónlist Hjaltalín 
smellpassar við stórhljómsveit 
Sinfóníunnar og ég býð spennt eftir 
því hvað þau gera næst. 

Uppáhaldslagið mitt?
Suitcase Man.

Fyrri plötur:
Sleepdrunk Seasons – 2007
Terminal – 2009

Hvernig kemst ég í samband við þau?
Framkvæmdastjóri Hjaltalín er Steinþór 
Helgi Arnsteinsson, stonepstanford@
gmail.com.

Hvenær spila þau næst?
Því miður mun Hjaltalín ekki spila 
á Íslandi fyrr en í fyrsta lagi næsta 
sumar. Hljómsveitin vinnur nú í nýju 
efni en mun spila mikið erlendis, fara til 
dæmis á Þýskalandstúr í desember og í 
Skandinavíutúr í febrúar. Högni, söngv-
ari og gítarleikari hljómsveitarinnar, 
vinnur að tónlistinni fyrir Ofviðrið sem 
verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu um 
jólin.

Mismunandi mótíf!

HEIMURINN 
VERÐUR 
FALLEGUR!

Alpanon – Hjaltalín

Tónlist
Umsjón: Lilja Katrín

Þeir sem fíla Hjaltalín gætu fílað ...

Allt sem þú átt 
– Friðrik Dór

HANN ER 
ALVEG 

MEÐ’ETTA!

Hot! Ég ætlaði 
að koma mér 
í sérstakar 
stellingar til 

að hlusta á þessa plötu og 
láta sem ég væri stúlka á 
fermingaraldri sem þráir ekkert heitar 
en að fara í sleik við Friðrik Dór. 

Það sem kom mér mest á óvart við 
þessa plötu er að ég þurfti þess ekki. 
Ég er 28 ára og dilla mér við Friðrik 
Dór og skammast mín ekkert fyrir það. 
Ef ég væri á lausu myndi Friðrik Dór 
breyta mér í „cougar“ af verstu gerð. 
Fannst hann líka taka einstaklega vel 
í vondulagakeppnina á X-inu þannig 
að hann er greinilega með húmor sem 
skemmir ekki fyrir.

Nokkrir Íslendingar hafa gert til-

raun til að gera gott R&B en 
það endar yfirleitt bara með 
kjánahrolli í mínu kroppi. 
Ég fékk engan kjánahroll 

þegar ég hlustaði á þessa 
fyrstu plötu Friðriks Dórs. Hann 

vinnur mikið með prósentadúóinu 
Redd Lights og þetta er frábær blanda 
– flottur taktur, taktfastar melódíur og 
seiðandi rödd.

Friðrik Dór er með fullkomna rödd 
fyrir þessa tegund tónlistar. Hann gæti 
jafnvel skipt um gír og orðið Michael 
Buble Íslands. Friðrik Dór er kominn 
til að vera. Heyr heyr!

Uppáhaldslagið mitt?
Fyrir hana (Ég var samt í bobba því 
Leyfðu mér er fjandi gott!)

Hvaðan kemur hann?
Friðrik Dór er úr Hafnarfirðinum og var 
sendur í tónlistarskóla þegar hann var 
aðeins sex ára gamall. Hann var orðinn 
fjórtán ára þegar bróðir hans, tónlistar-
maðurinn Jón Jónsson, kenndi honum 
á gítar en Jón og Friðrik syngja saman 
lagið Það ert þú á plötunni. Friðrik 
skaust upp á stjörnuhimininn með lag-
inu Hlið við Hlið í fyrra og gaf í kjölfarið 
út tvær smáskífur, Á sama stað ásamt 
BlazRoca og Fyrir hana.

Hvernig kemst ég í samband við hann?
Bókanir hjá Axeli Guðmundssyni, axel-
gud.89@gmail.com

Hvenær spilar hann næst?
Hann verður með tónleika ásamt BlazRoca 
og fleirum á Akureyri 11. desember. 

Hvað er á döfinni?
Hann er að undirbúa nýtt myndband 
við lagið Til í allt þar sem Steindi Jr. og 
Ásgeir koma fram með honum og er 
stefnt á að það verði frumsýnt fyrir jól.

Þeir sem fíla Friðrik gætu fílað ...

Teit Antony & the 
Johnsons

I’m from Barcelona

Rufus 
Wainwright

Diktu
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Beyonce
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