FLMMTUDAGUR 3. FEBRÚAR 2000

Hard Rock Café:

Funk á fimmtudegi
Hard Rock Café og útvarpsstöðin
MóNó 87,7 hafa ákveðið að halda
„FunkFimmtDaga" í febrúar og

mars. Tónleikarnir verða haldnir
annan hvern fimmtudag og fyrstu
tónleikarnir eru í kvöld. Það er

Zrv-ev&fV*:^
Jóhannes S. Kjarval. Sjálfsmynd,
gerö um 1920.

Myndir úr
Kjarvalssafni

hljómsveitin Funkmaster 2000 sem
ætlar að skemmta gestum í kvöld,
milli kl. hálftíu og hálfellefu.
Funkmaster 2000 hefur
gert það gott að undanfomu og farið víða. Núna
má með sanni segja að
hennar tími sé kominn
þvi árið er 2000. Fyrir aðdáendur þáttarins Með

Skemmtanir

Á sunnudaginn var opnuð í austursal Kjarvalsstaða sýning á verkum Jóhannesar Rjarvals. Með sýningunni öðlast verkin varanlegan
sess í dagskrá Listasafns Reykjavíkur. Þegar Kjarval lést árið 1972
átti hann að baki langan og gifturíkan listferil. Elsta varðveitta
verk hans er frá 1901 en frá 1904
eru heimildir fyrir því að hann
hafi teiknað og málað þegar færi
~
gafst. Siðustu
ver nans eru

Svn
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hausverk um helgar þá
verður hann á staðnum og
myndar tónleikana í bak
og fyrir.

Undryð
Hljómsveitin
Undryð
verður með „unplugged"
tónleika á Sportkaffi í
kvöld, kl. 11-01. Á fóstudag leikur hljómsveitin á
Kaffi Akureyri og á laugardag á stórdansleik á
Hótel Mælifelli, Sauðárkróki.

^

°
frá 1968 en þá
segir hann í viðtali að hann teikni
eitthvað og máli enn þá en það sé
bara inniföndur. Samfelldur listferill Kjarvals spannar því rúmlega
sextíu ár.
Á þessari sýningu er að finna lítið brot verka hans í tímaróð, nokkur kennileiti langrar starfsævi sem
ætla má að gefi innsýn í þróunarferil listamannsins. Sýningin er
jafnframt kynning á Kjarvalssafni
en öll verkin eru í eigu safnsins.
Þess má geta að þetta er fyrsta
sýningin í Austursal eftir að gerðar
hafa verið á honum gagngerar breytingar á ljósakerfi og veggskipan.

Funkmaster 2000 skemmtir á Hard Rock Café i dag.

Veðrið kl. 6 í morgun:

Steinn Armann
Magnússon, annar
tveggja
Hafnfiröinga sem
skemmtir á
Kaffi Firöi í
kvöld.

Hafnarfjajrðargrín

II kvöld
Hafnfirðingarnir
kvöld verða
verða Hafnfirðingarnir
Pétur Sigfússon, fyndnasti maður
íslands, og Steinn Armann Magnússon með uppistand (Stand up) á
Kaffi Firði, Hafnarfirði. Það verður
fróðlegt að sjá þenna kokkteil á
sviði saman en þeir Pétur og Steinn
eru báðir starfsmenn Radio Fm
103,7. Skemmtunin hefst um 21.30.

Verðbréf og verkfræði
Málstofa véla- og iðnaðarverkfræðiskorar verður haldin í dag kl.
16 í húsi verkfræðideildar Háskóla
íslands að Hjarðarhaga 2-6, í stofu
158. Á málstofunni mun Jón Helgi
Egilsson, framkvæmdastjóri Verkfræðihússins

S
amknmur
Odmiwimir

hf fjaUa uni
aðferðir sem

þróaðar hafa
verið til að greina áhættu og arðsemislíkur og til að spá fyrir um
breytingar á verðbréfamarkaðinum.

- Þýðingarnámskeið
í dag hefst Þýðingarnámskeið Fé,lags háskólakvenna í Odda, stofu
201. Stjórnandi námskeiðsins Halldóra Jónsdóttir mun fjalla um
barnabókaþýðingar. Guðni Kolbeinsson fjallar um sjónvarps- og
kvikmyndaþýðingar, Colette Biirling um þýðingar á íslenskum bókmenntum á þýsku og Pétur Gunnarsson um störf þýðandans.

Uppk
lestur

Upplestur verður í dag á vegum
Ritlistarhóps Kópavogs í Gerðarsafni. Þetta er önnur dagskrá Ritlistarhópsins á nýju ári og að þessu
sinni mun Erlendur Jónsson, gagnrýnandi og ljóðskáld, lesa úr bók
sinni, Vatnaspegli, sem út kom á
síðasta ári, og einnig óbirt efni.
Upplesturinn er á milli kl. 17 og 18
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

Hl\faiaildÍ
Ji
Suðaustan og sunnan 8-13 m/s og
víða verður slydda eða dálítil snjókoma. Gengur í suðvestan 13-18
með skúrum vestanlands en hægari

Veðríð í dag
og rofar til á Austurlandi. Dregur
úr vindi og úrkomu síðdegis, en
austan 5-10 og rigning eða súld

Veðlir

sunnanlands í nótt. Hlýnandi veður
og hiti 1 til 6 stig.
Höfuðborgarsvæðið: Gengur í
suðvestan 13-18 m/s með skúrum
en lægir síðar í dag. Austan 5-8 og
dálítil rigning í nótt. Hiti 1 til 5"stig.
Sólarlag í Reykjavík: 17.20
Sólarupprás á morgun: 10.00
Síðdegisflóð í Reykjavík: 17.47
Árdegisflóð á morgun: 06.07

Akureyri snjóél á síð. klst.
Bergstaðir alskýjaó
Bolungarvik snjókoma
Egilsstaðir
Kirkjubœjarkl. rigning
Keflavíkurflv. skúr á síö. klst.
Raufarhöfn alskýjað
Reykjavík þokumóöa
Stórhöfði rign. á síð. klst.
Bergen léttskýjaö
Helsinki léttskýjað
Kaupmhöfn skýjaö
Ósló léttskýjað
Stokkhólmur
Þórshöfn léttskýjað
Þrándheimur snjóél
Algarve heiöskírt
Amsterdam skýjað
Barcelona heiðskírt
Berlín léttskýjaö
Chicago
Dublin skýjað
Halifax léttskýjað
Frankfurt úrkoma í grennd
Hamborg skýjað
Jan Mayen skýjaö
London skýjaö
Lúxemborg þokumóða
Mallorca léttskýjað
Montreal léttskýjað
Narssarssuaq
New York léttskýjaó
Orlando
París heiðskírt
Róm rign. á síð. klst.
Vín skýjað
Washington skýjað
Winnipeg þoka
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Ástand vega

Flughált
á Hellisheiði

í morgun var hálka í nágrenni Reykjavíkur.
Flughált var á Hellisheiði, í Þrengslum og um Suðurland og Borgarfjörð. Þungfært hefur verið um

Færð á vegum
Bróttubrekku. Skafrenningur og snjókoma á Norðausturlandi og Austurlandi hefur gert það að verkum að vegir sem liggja hátt eru erfiðir yfirferðar.

^ - Skafrenningur
~~\ Steinkast
H Vegavinna-aBgát ~~\ Öxulþungatakmarkanir
~7\ Hálka
ID Þungfært
(g) Fært fjallabllum
C ^ ) Ófært

Ragna Guðrún
Litla systir, sem er á
milli bræðra sinna, heitir
Ragna Guðrún.
Hún
fæddist 24. ágúst síðastliöinn. Við fæðingu var hún

Barn dagsins

3590 grömm og mældist 52
sentímetrar.
Bræður
hennar eru Bjarki Karl,
sem er sex ára, og Bergur
sem er fjögurra ára. Foreldrar systkinanna eru
Sigrún Rut Ragnarsdóttir
og Snorri Gústafsson.

Ewan McGregor leikur
manninn Nick Leeson.

banka-

Viðskiptaskúrkurinn

í Rouge Trader, sem Háskólabíó
sýnir, er farið nokkuð frjálslega
með ævisögu Nicks Leesons, sem
varð frægur á einni nóttu þegar
hann setti Barrings-bankann í
Englandi á hausinn eftir að hafa
tapað óhugnanlegum fjárhæðum á
peningamarkaðinum í Singapúr
og valdið einu svakalegasta fjármálahneyksli sem upp hefur komiö. Við sögu gjaldþrotsins fléttast
ástarsaga þar sem sambandi
Nicks og síðar hjónabandi með
Lisu er lýst. Þetta
er saga ungs manns
/////////

Kvikmyndir
sem kemur sér 1 aðstæður sem engan
gæti órað fyrir. Um tíma virtist
sem öll veröldin lyti valdi ungs
galgopa, með ótakmörkuð fjárráð,
sem misst hafði jarðtenginguna.
Með hlutverk Leesons fer Ewan
McGregor og með hlutverk Lisu
Anna Friel.
Nýjar myndir í kvikmyndahúsum:
Bíóhöllin: Englar alheimsins
Saga-bíó: The 13th Warrior
Bíóborgin: Romance
Háskólabíó: Rouge Trader
Háskólabíó: American Beauty
Kringlubíó: Stir of Echoes
Laugarásbíó: Next Friday
Regnboginn: House on the
Haunted Hill
Stjörnubíó: The Bone Collector
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Lárétt: 1 þrábeiðni, 6 áköf, 8 tré, 9
grandi, 10 bjalla, 4 börkur, 13 heiður, 14 fól, 17 hitunartæki, 18 grind,
20 eggjaði.
Lóðrétt: 1 köggla, 2 hagur, 3 sáðland, 4 sæti, 5 tjara, 6 leiðslur, 7
fjaðrir, 12 óna, 13 fæðan, 15 elskar,
16 hraði, 17 bergmál, 19 drykkur.
Lausn á síðustu krossgátu:
Lárétt: 1 súld, 5 hlý, 8 erjar, 9 æt, 10
stálið, 11 safa, 13 fat, 15 skoði, 16 ar,
17 tæring, 19 óð, 20 mænir.
Lóðrétt: 1 sess, 2 úrtak, 3 Ijá, 4 dalaði, 5 hriíinn, 6 læða, 7 ýta, 12 form,
14 trúr, 15 stó, 16 agi, 18 æð.

Gengið
Almennt cjengi Ll 03. 02. 2000 kl. 9.15
Eininn
Dollar
Pund
Kan. dollar
Dönsk kr.
Norsk kr
Sænsk kr.
R. mark
Fra. franki
Belg. franki
Sviss. franki
lloll. gyllini
Þýskt mark
It. Ilra
AusL sch.
Port. escudo
Spá. peseti
Jap. yen
írskt pund

Kaup
73,860
118,340
51,240
9,6620
8,9750
8,4740
12,0930
10,9613
1,7824
44,6400
32,6275
36,7627
0,037130
5,2253
0,3586
0,4321
0,683000
91,296
99,280000
71,9016

Sala

Tollgenqi

74,240
73,520
118,950
119,580
51,560
51,203
9,7150
9,7310
9,0240
8,9900
8,5200
8,5020
12,1656
12,1826
11,0272
11,0425
1,7931
1,7956
44,8900
44,8900
32,8236
32,8692
36,9836
37,0350
0,03736
0,037410
5,2567
5,2640
0,3608
0,3613
0,4347
0,4353
0,68710
0,702000
91,844
91,972
99,87000 99,940000
72,3336
72,4300

SDR
ECU
Símsvari vegna gengisskráningar 5623270

