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Fjöldi fólks mætti á hörinunarsýninguna í Listasafni Reykjavíkur sem haldin var í
tilefni 50 ára afmælis Félags íslenskra teiknara. Opnun listamannsins Guðjóns Ketilssonar i Ásmundarsafni var einnig vel sótt. Gestir beggja sýninga voru yfir sig
hrifnir. Allt öðruvísi stemning var á tónleikum hljómsveitarinnar Prodigy sem
haldnir voru í Laugardalshöll.

Allskyns list í bopginni
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Hvað
veistu um
lude Law?
Taktu prófið
1. Þegar Jude Law var 17 ára hætti
hann í skóla t i l að leika í sápuóperu.
Hvaða sápa var það?
a. EastEnders
b. Coronation Street
c Families
d. Brookside
2. Á m ó t i hvaða leikkonu lék hann á
Bróadway?
a. Kathleen Turner
b.Demi Moore
cLaurenBacall
d.JulieAndrews
3. Hver var hans fyrsta stóra mynd?
a. EnemyAt The Gates
6. Gattaca
c Road To Perdition
d. Love, HonourAnd Obey
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4. f hvaða m y n d lék hann á móti
Matt Damon og sló (gegn?
a. The Wisdom OfCrocodiles
b. The Talented Mr Ripley
c Presence OfMind
d.Artificial lntelligence:AI

Margt að skoða
Honum Alexander leist
vel á sýrimguna.

5. Hvað heita börnin hans þrjú?
a. Phoenix, Rafferty og Clara
b. Rafferty, Uma og Rudy
c Rudy, Uma og Phoenix
d. Rafferty, Iris og Rudy
6. Með hvaða leikara leigði hann
einu sinni fbúð?
a. Orlando Bloom
b. Ewan McGregor
cloanGruffudd
d.ColinFirth
7. Hvað af eftirtöldu sagði Jude eitt
sinn?
a.„Ég hefekkert á móti nekt"
b.„tg vil bara hlutverk sem
æsa mig upp"
c„Ég hefengan áhuga á frægð"
d.Alltofantalið
8. Fyrir hvaða mynd fékk lelkarinn
óskarstilnefningu?
a.Cold Mountain
b.EnemyAtTheGates
c The Talented Mr Ripley
d. Road To Perditlon

Hringiðan
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Troðningur Allir vildu komast sem fremst til að sjá sem
mest af hljómsveitinni.
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Quarashi Strákarnir íQuarashi hituðu
upp fyrir Prodigy.
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Jumpl Þetta er 1
þriðja skiptið sem
sveitin heldur tónleikahérálandi.
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