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POTTÞETTAR
PERUR
AGOÐU

Síðustu sýningar á Degi vonar
LEIKRITIÐ Dagur vonar e ftir
Birgi Sigurðsson he fur nú ve rið
sýnt í Iðnó tæple ga níutíu sinnum. Ve rkið var frumsýnt í Iðnó
á 90 ára afmæli Le ikfélagsins
11. janúar 1987 og he fur því
verið á fjölum Iðnó í rúmt ár.
Degi vonar var strax í byrjun ve l
tekið jafnt af áhorfe ndum se m
gagnrýnendum.

Ailar RING bílaperur
bera merkið (§)
sem þýðir að þær
uppfylla ýtrustu
gœðakröfur E.B.E.

HiIHSU-BIX
UÓSRITUNARVÉLAR

Guðrún S. Gísladóttir og Sigurður Karlsson í hlutve rkum sínum
í Degi vonar en sýningum á verkinu fer nú senn að ljúka hérle ndis.

Leikfélagi Reykjavíkur hefur verið boðið að fara með sýninguna á
mikla leiklistarhátíð í Finnlandi nú
í vor og fyrir skömmu var leikritið
valið til leiklestrar í mjög virtu leikhúsi í Los Angeles í Bandaríkjunum.
Þar fer verkíð á fjalirnar nú í marsmánuði og hefur þeim Birgi Sigurðssyni höfundi og Stefáni Baldurssyni leikstjóra verið boðið með.
Mun Stefán leikstýra leiklestrinum
þar vestra og hafa yfirumsjón með
allri uppsetningu.
Dagur vonar er sýnt í Iðnó og
hefjast sýningar kl. 20. Nú eru
aðeins örfáar sýningar eftir á leikritinu hérlendis.
Leikendur í Degi vonar eru þau
Margrét Helga Jóhannsdóttir, Sigurður Karlsson, Þröstur Leó Gunnarsson, Valdimar Örn Flygenring,
Guðrún S. Gísladóttir og Sigríður
Hagalín.
Leikstjóri er Stefán Baldursson,
leikmynd hannaði Þórunn S. Þorgrímsdóttir, lýsingu Daníel W illiamsson og tónlistin í sýningunni
er eftir Gunnar Reyni Sveinsson.
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MESTSELDI
ARINKUBBURINN
ÍBANDARÍKJUNUM

Peugeot

Einkaumboð og söluaðili:

BRIMBORG,
,rmúla 23, simar 685870 og 681733

Júlfus

Listamennirnir Anna Þóra Karlsdóttir og Sigurlaug Jóhanne sdóttir
við ve rk Sigurlaugar Stiklur.

Saarilla

Norræn textflsýning
á Kjarvalsstöðum
SYNING 10 norænna te xtíllistamanna opnar í Austursal
Kjarvalsstaða í dag, laugardag
12. inars. Yfirskrift sýningarinnar e r Saarilla se m e r finnska og
þýðir: A e yjunum. Tv e ír listamenn frá hve rju Norðurlandanna e iga ve rk á sýningunni og
af íslands hálfu taka þær Anna
Þóra Karlsdóttir og Sigurlaug
Jóhannesdóttir (Silla) þátt í sýningunni A e yjunum.

með alls konar tækni, allt frá hefðbundnum myndvefnaði yfir í verk
unnin með blandaðri og frjálsri
tækni þar sem skil milli skúlptúrs
og vefnaðar eru óljósari. Þátttakendur auk Sigurlaugar og Önnu
Þóru eru Margrethe Agger og
Nanna Hertoft frá Danmörku, Gun
Dahlquist og Kajsa af Petersens frá
Svíþjóð, Marith Ann Hope og Sidsel C. Karlsen frá Noregi og AnnaLiisa Troberg og Agneta Hobin frá
Finnlandi.

í samtali við Morgunblaðið sögðu
þær Anna Þóra og Sigurlaug að
undirbúningur að þessari sýningu
hefði staðið yfir í tvö ár. Þessi 10
manna hópur hefði kynnst í gegnum
aðrar sýningar og þannig hefði verið ákveðið að mynda vinnuhóp sem
starfaði að verkum undir þessu
sameiginlega heiti. Myndrænt viðfangsefni allra listamannanna er
eyjar. Á sýningunni eru verk unnin

Sýningin A eyjunum er farandsýning og fer héðan til Færeyja,
þaðan til Borgundarhólms og
Alandseyja. Sýningin er styrkt af
Norræna menningarmálasjóðnum,
Reykjavíkurbórg,
menntamálaráðuneytinu og öðrum opinberum
aðilum á Norðurlöndum. Sýningin
stendur yfir til 28. mars og er opin
kl. 14 -22 daglega.

BÍLL ÁRSINS t E'
Peugeot 405 var kosinn bfll drsins 1988 í Evrópu með méstu
yfirburðum sem bekkst hafa í sögunnl.
Ástœðurnar eru frabœr hönnun, aksturseiginleikar,
bœgindí, öryggi og síðasf en ekki síst bað, hversu mikið
fœst fyrir peningana. Að auki var Peugeot 405 kosinn bíll
ársins 1988 f Danmörku og Noregi. Til bess að kóróna betta
allt saman var Peugeot 405 sá bíll sem Pjóðverjum fannst
við hœfi að sœma „Gullna stýrinu" órið 1988. Hœgt er að
spyrja: Getur einn bíll unníð mikið fleiri verðlaun?
Tölvutœknin var nýtt tll hins ýtrasta við hönnun Peugeot 405
enda er bað samdóma álit allra að bessi bíll sé ó undan
sinní samtfð og að PEUGEOT/Pininfarina hafi tekist hönnunin
frábœrlega.
Komdu og reynsluakru Peugeof 405 - Þefra er bíll fyrir plgs CM> írf" ^ 5

92till60ha. vélar
4 dyra, 5 gíra.
Rúmgóður fjölskyldubfll
Vönduð innrétting
Spameytinn en kraftmikill og lipur f akstrf
70 Iftra eldsneytisr
geymir
Litil lofrmótstaða (Cx
aðelns 0,29-0,31 eftir
útfœrslum)
Elektrónísk kvelkja
Framhjóladrlf.
Innbyggðar rúðusprautur f þurrkum
Rúmgóð 470 lítra
farangursgeymsla
Fjarstýrðir móðufríir
útlspeglar.
Hemlar með lœsivörn
(ABS)
Bein innspýting (Fuel
injection)
• Rafmagnsupphalarar
fyrir rúður
• Allœsing (Central lock)
• Upphituð sœti
• „Low-profile" dekk
• Álfelgur
• Veltlstýrl
• Litað gler
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