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Æft fyrir komu
nýrrar 757-vélar

Þjálfun flugmanna kostar 40 millj.

AÐ undanförnu hefur staðið yfir þjálfun flugmanna á þriðju Boeing
757-200 flugvél Flugleiða en von er á flugvélinni hingað 28. maí.
Sextán flugmenn hljóta þjálfun til að fljúg-a vélinni og koma þeir
flestir úr hópi flugmanna af Boeing 737-400 flugvélum félagsins.
Flugvélin var keypt fyrir um það
bil tveimur árum en fór strax í leigu
til breska leiguflugfélagsins Brittannia. Leigusamningurinn rennur
út í lok mánaðarins og kemur flugvélin þá hingað til Iands. Hún verður notuð til Norður Atlantshafsflugs. Flugleiðir á tvær aðrar Boeing 757-200 vélar.

Þjálfun hvers flugmanns kostar
á aðra milljón króna. Auk þess
þurfti að þjálfa flugmenn af Fokker 50 flugvélunum til að taka við
Boeing 737 flugvélunum. Heildarkostnaður vegna þjálfunar flugmanna vegna komu einnar 757
flugvélar er því um 40 milljónir
króna.

Á Reykjavíkurflugvelli

Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI voru gerðar aðflugs- og flugtaksæfingar á aðra af tveimur Boeing
757-200 vélum Flugleiða sem nú eru notaðar hér. Þess má geta að Reykjavíkurflugvöllur er varaflugvöllur fyrir millilandaflug.

umÁlfinn
Sindri Freysson.

Kjarvalsstaðir

Alkóhólismi er fjölskyldusjúkdómur.
Maki, börn og foreldrar alkóhólistans þurfa ekki síöur
á hjálp að halda til aö komast út úr vítahringnum.

Sindri Freysson sýnir ljóð
Á KJARVALSSTÖÐUM verður
opnuð sýning á ljóðuni eftir
Sindra Freysson í dag, laugardaginn 22. maí.
Sindri Freysson gaf í fyrra út
sínu fyrstu ljóðabók, Fljótið sofandi
konur, með óvenjulegum myndugleik af svo ungu skáldi að vera.
Áður höfðu birst eftir hann ljóð og
smásögur í tímaritum. Sindri yrkir
um nútímalífíð í borginni og túlkar
tilveruna þar gjarnan með svipmiklum myndum, stundum óhugnarlegum og kröftugu orðfæri. Borgarlífsmyndir hans sýna hraða og gervitilveru þar sem kvíði og ógn búa að
baki. Ljóð Sindra eru huglæg, hann
tjáir eigin reynslu með nokkrum
alvöruþunga og um leið reynslu
nútímamannsins og þá tilveru sem
honum er búin. Ymiskonar fyrirbæri úr vitundariðnaði neyslusamfélagsins ber fyrir augu. Mannleg
samskipti eru fremur kaldranaleg í
þessum ljóðum og engin heit kæríeiksmál milli kynjanna.
Ljóðstíll Sindra byggist á fjölskrúðugum og stundum sérstæðum
myndhverfingum sem oft eru torskildar við fyrstu sýn. „Minnið forsýnir felumyndir/á kúptu tjaldi"
segir í einu ljóðanna eftir hann og
lýsa þessar hendingar að nokkru
kveðskaparaðferð hans. Málfar og
orðvísi eru í góðu horfi hjá þessu
unga skáldi.
Ljóðasýningar
Kjarvalsstaða,
sem unnar eru í samvinnu við Ríkisútvarpið - Rás 1, hafa verið fastir
liðir á dagskrá safnsins síðan 1991
og vakið mikla athygli. Með þeim
hafa opnast nýir möguleikar fyrir
íslensk skáld í rými sem áður var
helgað myndlistinni en jafnframt
vekja sýningar spurningar um stöðu
Ijóðlistarinnar í dag.
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Tekjum af sölu Álfsins veröur varið til að efla aðstoð
og meðferð fyrir aðstandendur alkóhólista
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