
OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 • Laugardaga frá kl. 11.00-17.00 • Sunnudaga: 13.00-16.00

Holtagörðum  
Pöntunarsími 512 6800

Dorma er einnig í 
HÚSGAGNAHÖLLINNI 

á Akureyri og í Reykjavík

C&J stillAnlegt heilsurúm  
með shape dýnu
Stærð Verð 

2x80x200  kr. 375.800

 2x90x200  kr. 399.800

 2x90x210  kr. 405.800

 2x100x20  kr. 423.800

 120x200  kr.  230.900

 140x200  kr. 257.900 

 
Stillanleg

heilSúrúm

VerÐ
ótrúlegt

n	inndraganlegur botn
n	2x450 kg lyftimótorar
n	Mótor þarfnast ekki viðhalds

n	tvíhert stál í burðargrind
n	5 ára ábyrgð

Shape
B y  n at u r e ’ s  B e d d i n g

Heilsudýna sem:

n	lagar sig fullkom lega  
að líkama þínum

n	24 cm þykk heilsudýna

n	engin hreyfing

n	AloaVera áklæði

n	5 ára ábyrgð!

gafl  
seldur 
sér

nAtuRe‘s sHApe heilsurúm

Shape
B y  n at u r e ’ s  B e d d i n g

gæði á betRA VeRði í doRMA!

nAtuRe’s Rest heilsurúm

n	 Mjúkt og slitsterkt áklæði
n	 svæðaskipt gormakerfi
n	 Aldrei að snúa
n	 sterkur botn
n	 gegnheilar viðar lappir
n	 Frábærar kantstyrkingar
n	 320 gormar pr fm2

DÝna
BOtn Og

laPPir

Stærð cm. Dormaverð

90x200 89.900

100x200 101.900

120x200   115.900

140x200 136.900

160x200 153.900

180x200 171.900

Stærð cm. Dormaverð

90x200 68.900

100x200   72.900

120x200 83.900

140x200 92.900

160x200 104.900

180x200 117.900

Vinsæli ClAssiC sófinn er kominn aftur!
Verð aðeins 
kr. 149.900

CLASSIC 
sófinn fæst nú í mögum litum

Lilla-rauður, appelsínugulur, lime-grænn, turkis-blár og dökkgrár.
særð: 200x90 Hæð: 100 cm.

einnig til CLASSIC hægindastóll. Verð kr. 99.900. litir: lilla-rauður og turkis-blár. 

skAgen Vip-bíósett með fótskemlum

tveggja sæta skagen br: 217 d: 79 H: 106 cm. grátt áklæði. Fæst einnig í leðri.

kr. 149.990
Fullt verð 175.990

16. ágúst – 22. ágúst. 
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UPPLAg: 83.000 EINtÖK



 2 sjónvarpsdagskráin » 
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07:00  Barnatími stöðvar 2 
08:10  Malcolm in the 

Middle (3:22)

08:30  ellen (23:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (42:175)

10:15  fairly legal (9:10)

11:00  Drop Dead Diva (5:13)

11:50  The Mentalist (13:22)

12:35  nágrannar 
13:00  extreme Makeover:
  Home edition (3:26)

13:45  Charlie st. Cloud 
15:20  scooby-Doo! leyni-

félagið 
15:45  Ævintýri Tinna 
16:05  Waybuloo 
16:25  ellen (24:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  simpson
 -fjölskyldan (17:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
18:47  íþróttir 
18:54  ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  simpson
 -fjölskyldan (5:22)

19:40  arrested  
Development (10:15)

20:15  Bara grín (2:5)

Björn Bragi Arnarsson rifj-
ar upp bestu gamanþættina 
úr sögu Stöðvar 2. Þær þátt-
araðir sem teknar verða til 
umfjöllunnar eru Fóstbræð-
ur, Stelpurnar, 70 mínútur og 
Steindinn okkar auk vakta-
þáttaraðanna svokölluðu; 
Næturvaktarinnar, Dagvakt-
arinnar og Fangavaktarinnar.
20:45  submarine 
22:20  i am number four 
00:10  The edge 
02:05  Too Big To fail 
03:40  reservation road 
05:20  fréttir og
 ísland í dag 

06:00  pepsi MaX tónlist 
08:00  Dr.phil 
08:45  pepsi MaX tónlist 
13:45  The Voice (8:13)

16:15  The Good Wife (17:22)

17:00  The office (19:24)

17:25  Dr.phil 
18:10  royal pains (15:16)

18:55  Minute To Win it 
19:40  family Guy (17:22)

20:05  america’s funniest
 Home Videos (36:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu.
20:30  The Biggest loser
Skemmtilegir þættir þar sem 
fólk sem er orðið hættulega 
þungt snýr við blaðinu og 
kemur sér í form á ný.
22:00  The Karate Kid:
  part ii 
Eftir að hafa sigrað stór-
mót í karate heldur Dani-
el ásamt lærimeistara sínum 
til Okinawa til að kveðja föð-
ur sinn og um leið leita uppi 
gamlan erkióvin. Óafvitandi 
kemur Daniel sér í klandur 
sem aðeins er hægt að út-
kljá í hringnum.
23:55  excused 
Nýstárlegir stefnumótaþáttur 
um ólíka einstaklinga sem 
allir eru í leit að ást.
00:20  nurse jackie (8:10)

Margverðlaunuð banda-
rísk þáttaröð um hjúkrunar-
fræðinginn og pilluætuna 
Jackie. Fíkn hjúkrunarkon-
unnar góðkunnu verður henni 
fjötur um fót í þessum þætti.
00:50  flashpoint (9:18)

Þáttaröð um sérsveit lög-
reglunnar sem er kölluð út 
þegar hættu ber að garði.
01:40  Bachelor pad (2:6)

03:10  lost Girl (20:22)

03:55  pepsi MaX tónlist 

17:20  Club friendly  
football Matches 

19:00  enska úrvalsdeildin
 -upphitun fyrir  
 tímabilið 
20:00  la Match pack 
20:30  premier league 

World 
21:00  enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
21:30  ensku mörkin - 

neðri deild 
  (Football League Show 

2013/14)
22:00  enska B-deildin 
  (Leicester - Leeds)
23:40  enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
Hitað upp fyrir leiki helg-
arinnar í ensku úrvals-
deildinni. Viðtöl við leikmenn 
og þjálfara liðanna og spáð 
í spilin fyrir leikina sem eru 
framundan.

Föstudagur 16. ágúst 2013

05:30  HM í frjálsum  
íþróttum BeinT

Ásdís Hjálmsdóttir er meðal 
keppenda. 
08:00  Hlé 
15:00  HM í frjálsum  

íþróttum BeinT
17:45  unnar og vinur (18:26)

18:10  smælki (5:26)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  Tilraunin (2:3)  e.
  – áhrif tölvuleikja
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Gunnar á völlum 
19:45  skýjað með kjöt-

bollum á köflum 
21:15  Challenger:
 lokaflug 
  (Challenger: Final Flight)
Hinn 28. janúar 1986 sprakk 
geimferjan Challenger aðeins 
73 sekúndum eftir flugtak. Í 
myndinni segir frá rannsókn-
inni á orsök sprengingarinn-
ar og þætti Nóbelsverðlauna-
hafans Richards Feynmans 
í henni. Meðal leikenda eru 
William Hurt, Sean Cameron 
Michael, Joanne Whalley og 
Brian Dennehy og leikstjóri 
er James Hawes. Bresk/
bandarísk sjónvarpsmynd 
frá 2013.
22:50  HM í frjálsum  

íþróttum 
Samantekt.
23:00  án skilyrða 
  (No Strings Attached)
Ungur maður og kona ætla 
að halda sambandi sínu 
einungis líkamlegu en svo 
flækjast málin. Leikstjóri er 
Ivan Reitman og meðal leik-
enda eru Natalie Portman, 
Ashton Kutcher og Kevin 
Kline. Bandarísk bíómynd frá 
2011.  e. •1200:45  Óboðinn gestur  •1602:10  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00  Hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00  Motoring. 
Spyrnur, Röll, mótoringfréttir 
og bílskúrsband kvöldsins.
21:30  eldað með Holta 
Grilluppskriftir Holta í mat-
reiðslu Úlfars.
Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

18:00  evrópudeildin 
  (Chelsea - Basel)
19:40  einvígið á nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golf-
móti sem haldið er árlega 
til styrktar góðs málefnis en 
þar keppa bestu kylfingar 
landsins í þrautakeppni.
20:30  la liga report 
  (La Liga Report)
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í spænsku úr-
valsdeildinni.
21:00  nBa 2012/2013
  - Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
Útsending frá leik Miami og 
San Antonio.
22:50  evrópudeildin 
  (Benfica - Chelsea)
Útsending frá úrslitaleiknum 
í Evrópudeildinni. Það eru 
Benfica og Chelsea sem eig-
ast við á Amsterdam Arena.

09:00  Charlie and the 
Chocolate factory 

10:55  Big Time Movie 
12:05  just Wright 
13:45  Dear john 
15:30  Charlie and the 

Chocolate factory 
17:25  Big Time Movie 
Fjörug og skemmtileg bíó-
mynd um unga hljómsveit-
arstráka sem núna ætla að 
leggja land undir fót og slá í 
gegn í London
18:35  just Wright 
Rómantísk gamanmynd með 
Queen Latifah í aðahlutverki.
20:15  Dear john 
Rómantísk og áhrifamik-
il mynd um John, ungan 
hermann sem fellur fyr-
ir Savönnuh, ungri háskóla-
stúlku á meðan hann er í 
tímabundnu fríi í heimabæ 
sínum. Þegar herskyldan kall-
ar ákveða þau að halda sam-
bandi með bréfaskriftum. Með 
aðalhlutverk fara Channing 
Tatum og Amanda Seyfried.
22:00  one for the Money 
23:30  The lincoln lawyer 
Stórgóð sakamálamynd með 
Matthew McConaughey í 
hlutverki lögfræðings sem 
fer ótroðnar slóðir þegar 
kemur að því að verja skjól-
stæðinga sína.
01:25  Dark shadows 
03:15  one for the Money 





Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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VOLKSWAGEN EIGENDUR
Erum að fá mikið magn varahluta í VW bíla. Gott verð og viðurkennd gæði.

Þessu fylgir einnig þónokkuð af vara- og slithlutum í Skoda 
og Audi ásamt miklu magni af varahlutum í Mercedes-Benz

17:00  Motoring. 
17:30  eldað með Holta 
18:00  Hrafnaþing 
19:00  Motoring. 
19:30  eldað með Holta 
20:00  Hrafnaþing 
21:00  eldað með Holta 
21:30  Móti 
22:00  Björn Bjarnason 
22:30  Tölvur, tækni og 

kennsla. 
23:00  Veiðin og Bender 
23:30  á ferð og flugi 
00:00  Hrafnaþing 

lífið er falleGT21:35 VeisTu HVer éG Var?19:50  THe BiGGesT loser18:15 pepsi DeilDin11:40 KniGHT anD Day18:15

09:10  enska úrvalsdeildin
 -upphitun fyrir 
 tímabilið 
10:05  premier league 

World 
10:35  la Match pack 
11:05  enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
11:35  liverpool - stoke 
Frá leik í ensku úrvals-
deildinni. BeinT
13:45  arsenal - aston Villa 
Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. BeinT
16:15  swansea - Man. utd.
Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. BeinT
18:30  West Ham - Cardiff 
20:10  norwich - everton 
Útsending frá leik Norwich 
City og Everton í ensku úr-
valsdeildinni.
21:50  WBa - southampton 
23:30  sunderland - fulham 

10:55  feherty 
  (Sir Nick Faldo  

á heimaslóðum)
11:40  pepsi deildin 2013 
  (FH - Breiðablik)
13:25  pepsi mörkin 2013 
14:40  einvígið á nesinu 
15:30  Borgunarbikarinn 
  (Fram - Stjarnan) BeinT
18:15  10 Bestu 
  (Atli Eðvaldsson)
18:55  la liga report 
  (La Liga Report)
19:25  landsleikur í  

fótbolta 
  (England - Skotland)
21:10  Borgunarbikarinn 

2013 
  (Fram - Stjarnan)
Útsending frá úrslitaleiknum 
í Borgunarbikarkeppni karla.
22:50  Box
  - Gennady Golovkin
  - Matth 

06:00  pepsi MaX tónlist 
13:05  Dr.phil 
13:50  Dr.phil 
14:35  Dr.phil 
15:20  Gordon ramsay 

ultimate Cookery 
Course (1:20)

15:50  psych (14:16)

16:35  Britain’s next Top 
Model (10:13)

17:25  The office (19:24)

17:50  family Guy (17:22)

Ein þekktasta fjölskylda 
teiknimyndasögunnar snýr 
loks aftur á SkjáEinn. Pet-
er Griffin og fjölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á 
Rhode Island og lenda í ótrú-
legum ævintýrum þar sem 
kolsvartur húmor er aldrei 
langt undan.
18:15  The Biggest loser
19:45  last Comic 

standing (8:10)

Bráðfyndin raunveruleika-
þáttaröð þar sem grínistar 
berjast með húmorinn að 
vopni til að kitla hlátur-
taugar áhorfenda og  
dómara.
20:30  Bachelor pad (3:6)

Sjóðheitir þættir þar sem 
keppendur úr Bachelor og 
Bachelorette eigast við í 
þrautum sem stundum þarf 
sterk bein til að taka þátt í.
22:00  The World is  

not enough 
Njósnarinn sem hefur leyfi til 
að drepa kemst á snoðir um 
að alþjóðlegur hryðjuverka-
maður ætli sér að ráðast á 
þjóðir heims með kjarna-
vopnum.
00:10  rookie Blue (1:13)

01:00  nyC 22 (10:13)

01:50  Mad Dogs (1:4)

02:40  upstairs Downstairs
03:30  Men at Work (5:10)

03:55  excused 
04:20  pepsi MaX tónlist 

07:00  strumparnir 
07:25  Brunabílarnir 
07:50  elías 
08:00  algjör sveppi 
09:50  scooby-Doo! 
10:15  loonatics  

unleashed 
10:35  ozzy & Drix 
11:00  Mad 
11:10  young justice 
11:35  Big Time rush 
12:00  Bold and the
 Beautiful 
12:20  Bold and the
 Beautiful 
12:40  Bold and the
 Beautiful 
13:00  Bold and the
 Beautiful 
13:20  Bold and the
 Beautiful 
13:40  Beint frá býli (2:7)

14:25  Two and a Half Men
14:45  The Middle (2:24)

15:10  eT Weekend 
15:55  íslenski listinn 
16:25  sjáðu 
16:55  pepsi mörkin 2013 
18:10  latibær 
18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
19:00  íþróttir 
19:05  ísland í dag
  - helgarúrval (8:0)

19:20  lottó 
19:30  The neighbors (14:22)

19:50  Veistu hver ég var? 
Laufléttur og stórskemmti-
legur spurningaþáttur í um-
sjá Sigga Hlö og mun andi 
níunda áratugarins vera í 
aðalhlutverki.
20:30  The other end  

of the line 
22:15  The fighter 
00:10  in Bruges 
01:55  adventures of ford 

fairlaine 
03:35  Volcano 
05:15  eT Weekend 
05:55  fréttir 

la
u
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a
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Laugardagur 17. ágúst 2013

08:00  Morgunstundin 
okkar 

08:01  Tillý og vinir (34:52)

08:12  Háværa ljónið urri
08:23  sebbi (21:52)

08:34  Úmísúmí (2:20)

08:57  abba-labba-lá (2:52)

09:10  litli prinsinn (15:27)

09:33  Kung fu panda
  - Goðsagnir 

 frábærleikans (18:26)

09:56  Grettir (43:52)

10:07  nína pataló (36:39)

10:14  skúli skelfir (20:26)

10:30  360 gráður (12:30)  e.
11:00  Gulli byggir
  - í undirheimum (6:8)  
11:30  HM í frjálsum  

íþróttum BeinT
16:15  popppunktur 2009 e.
17:10  ljóskastarinn (2:5)  e.
17:30  ástin grípur
 unglinginn (71:85)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:23  HM íslenska  

hestsins   e.
18:54  lottó 
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  HM í frjálsum  

íþróttum 
19:50  að hugsa sér 
21:35  lífið er fallegt 
  (La vita é bella)
Ítalskur gyðingur reynir að 
verja son sinn ungan fyrir 
hörmungum útrýmingarbúða 
nasista með skopskynið að 
vopni. Ítölsk bíómynd frá 1998.
23:30  leðurhausar 
  (Leatherheads)
Sagan gerist árið 1925 og 
segir frá ruðningskappa sem 
fær stjörnuleikmann til að 
spila með liði sínu og reyn-
ir þannig að forða deildinni 
frá hruni. Bandarísk bíómynd 
frá 2008.  e.
01:20  Töfrandi óvissuferð   
02:15  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

08:50  space Chimps 2 
Zartog strikes Back 

10:05  Bowfinger 
11:40  Knight and Day 
13:30  The pursuit of 

Happyness 
15:25  space Chimps 2 

Zartog strikes Back 
16:40  Bowfinger 
18:15  Knight and Day 
20:05  The pursuit of 

Happyness 
Sérstaklega átakanleg og 
sannsöguleg kvikmynd um 
einstæðan föður sem þrá-
ir heitast af öllu að tryggja 
syni sínum öruggt líf. Hann 
starfar sem sölumaður en 
hefur átt erfitt uppdrátt-
ar og sér fram á ansi erf-
iða tíma ef stóra tækifær-
ið kemur ekki fyrr en síðar. 
Þess má geta að Will Smith 
var tilnefndur til Ósk-
arsverðlauna fyrir hlutverk 
sitt í myndinni.
22:00  your Highness 
23:45  Death sentence 
Mögnuð glæpamynd með 
Kevin Bacon í aðalhlutverki.
01:30  anamorph 
03:15  your Highness 





Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.

14:00  frumkvöðlar 
14:30  Golf fyrir alla 
15:00  eldhús meistaranna 
15:30  sædís í Gleym mér ei
16:00  Hrafnaþing 
17:00  eldað með Holta 
17:30  Móti 
18:00  Björn Bjarnason 
18:30  Tölvur, tækni og 

kennsla. 
19:00  Veiðin og Bender 
19:30  á ferð og flugi 
20:00  Hrafnaþing 
21:00  auðlindakistan 
21:30  flugsafnið á akureyri 
22:00  Hrafnaþing 
23:00  Motoring. 
23:30  eldað með Holta 

sVeiTaBrÚðKaup21:25 THe KillinG21:45 laW & orDer 21:10 spÆnsKi BolTinn16:50 erin BroCKoViCH19:50

06:00  pepsi MaX tónlist 
12:10  Dr.phil 
12:55  Dr.phil 
13:40  Kitchen nightmares 

(1:17)

14:30  last Comic 
standing (8:10)

15:15  Men at Work (5:10)

15:40  royal pains (15:16)

16:25  Bachelor pad (3:6)

17:55  rookie Blue (1:13)

18:45  Monroe (2:6)

19:35  judging amy (1:24)

20:20  last Chance to live
Bandarískir þættir þar sem 
fylgst er með fjórum ólík-
um einstaklingum sem 
öll eru orðin lífshættulega 
þung. Henry er meira en þrjú 
hundruð kíló, hann er afar 
trúrækinn en getur varla séð 
um sig sjálfur sökum þyngd-
ar sinnar. Hann er sendur í 
aðgerð og í kjölfar hennar 
snýr hann við blaðinu.
21:10  law & order (17:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara 
í New York borg. Bifvélavirki 
er drepinn og leiðir rann-
sókn í ljós tengsl hans við 
stefnumótaþjónustu á netinu.
22:00  leverage (12:16)

Bandarísk þáttaröð um Nate 
Ford og félaga hans í þjófa-
gengi sem ræna bara þá ríku 
og valdamiklu sem níðast á 
minnimáttar. Þættirnir eru 
vinsælir meðal áskrifenda 
en Óskarsverðlaunahafinn 
Timothy Hutton leikur aðal-
hlutverkið,
22:45  lost Girl (21:22)

23:30  nurse jackie (8:10)

00:00  House of lies (8:12)

00:30  flashpoint (9:18)

01:20  excused 
01:45  leverage (12:16)

02:30  lost Girl (21:22)

03:15  pepsi MaX tónlist 

07:00  strumparnir 
07:25  Villingarnir 
07:45  Hello Kitty 
07:55  uKi 
08:00  algjör sveppi 
09:30  Ævintýraferðin 
09:40  Grallararnir 
10:00  Kalli litli kanína og 

vinir 
10:25  Hundagengið 
11:15  Xiaolin showdown 
11:40  Batman:
 The Brave  
 and the bold 
12:00  nágrannar 
12:20  nágrannar 
12:40  nágrannar 
13:00  nágrannar 
13:20  nágrannar 
13:45  Bara grín (2:5)

14:15  Veistu hver ég var? 
14:50  Go on (3:22)

15:15  Hið blómlega bú 
15:50  Grillað með jóa fel
16:15  Mannshvörf  

á íslandi (6:8)

16:45  Broadchurch (1:8)

17:35  60 mínútur 
18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
19:00  frasier (11:24)

19:25  Harry’s law (13:22)

20:10  rizzoli & isles (11:15)

20:55  Broadchurch (2:8)

21:45  The Killing (11:12)

Þriðja þáttaröðin af þess-
um æsispennandi saka-
málaþáttum, sem byggja á 
dönsku verðlauna þáttunum 
Forbrydelsen.
22:30  Crossing lines (6:10)

23:15  60 mínútur 
00:00  The Daily show:
  Global editon (26:41)

00:25  nashville (8:21)

01:10  suits (3:16)

01:55  The newsroom (5:10)

02:45  Boss (9:10)

03:40  rita (7:8)

04:25  sand and sorrow 
06:00  fréttir 
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sunnudagur 18. ágúst 2013

08:15  Hetjur Valhallar -Þór 
09:35  superhero Movie 
11:00  new year’s eve 
12:55  erin Brockovich 
15:05  Hetjur Valhallar -Þór 
16:30  superhero Movie 
17:55  new year’s eve 
19:50  erin Brockovich 
Saga Erin Brockovich hef-
ur vakið heimsathygli. Hún 
átti tvö misheppnuð hjóna-
bönd að baki og var ein-
stæð móðir með þrjú börn 
þegar hún hóf störf hjá lög-
fræðistofu eftir að hafa 
nánast grátbeðið eigand-
ann um vinnuna. Erin tók 
að sér það verkefni að 
rannsaka öflugt orku-
fyrirtæki sem losaði úr-
gang með hörmulegum af-
leiðingum. Þetta virtist 
vonlaus barátta en trúin á 
réttlætið fleytti Erin áfram.
22:00  red 
23:50  Bad Teacher 
01:20  Moon 
02:55  red 09:00  swansea - Man. utd.

10:40  West Ham - Cardiff 
12:20  Crystal palace - 

Tottenham 
Bein útsending frá leik Crys-
tal Palace og Tottenham 
Hotspur í ensku úrvals-
deildinni. BeinT
14:45  Chelsea - Hull 
Bein útsending frá leik 
Chelsea og Hull City í ensku 
úrvalsdeildinni. BeinT
17:00  arsenal - aston Villa 
18:40  liverpool - stoke 
20:20  Crystal palace - 

Tottenham 
Útsending frá leik Crystal 
Palace og Tottenham Hotsp-
ur í ensku úrvalsdeildinni.
22:00  Chelsea - Hull 
23:40  norwich - everton 
Útsending frá leik Norwich 
City og Everton í ensku úr-
valsdeildinni.

08:00  Morgunstundin 
okkar 

08:01  Kioka 
08:08  Með afa í vasanum
08:20  stella og steinn (20:52)

08:32  Babar (15:26)

08:54  Kúlugúbbar 
09:17  Millý spyr (2:78)

09:24  sveppir (2:26)

09:31  undraveröld Gúnda
09:54  Kafteinn Karl (5:26)

10:06  Chaplin (9:52)

10:13  fum og fát (15:20)  e.
10:20  latibær 
10:50  nýsköpun (10:12)  e.
  - íslensk vísindi
11:20  Gengið um garðinn e.
12:00  HM í frjálsum  

íþróttum BeinT
15:00  alexandría
  - Borgin merka   e.
15:50  leiðin heim   e.
17:15  ljóskastarinn (3:5)  e.
17:30  poppý kisuló (24:52)

17:40  Teitur (35:52)

17:50  Táknmálsfréttir 
18:00  stundin okkar (14:31) e.
18:25  Græn gleði (8:10)

19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  HM í frjálsum  

íþróttum 
19:45  söngvaskáld 
20:30  paradís (7:8)

  (The Paradise)
21:25  íslenskt bíósumar
  - sveitabrúðkaup 
Íslensk bíómynd frá 2008. 
Leikstjóri er Valdís Óskars-
dóttir og meðal leikenda eru 
Nanna Kristín Magnúsdótt-
ir, Björn Hlynur Haraldsson, 
Ágústa Eva Erlendsdóttir, Gísli 
Örn Garðarsson, Nína Dögg 
Filippusdóttir, Sigurður Sigur-
jónsson, Ingvar E. Sigurðsson 
og Ólafur Darri Ólafsson.
23:05  Brúin (9:10)

  (Broen) e. •1600:05  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

10:10  pepsí-deild kvenna 
  (FH - Stjarnan)
11:50  nBa 2012/2013
  - Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
14:15  Borgunarbikarinn 
  (Fram - Stjarnan)
16:15  la liga report 
  (La Liga Report)
16:50  spænski boltinn 

2013-14 BeinT
  (Barcelona - Levante)
19:00  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - KR) BeinT
21:10  nBa 
Þáttur frá NBA um Bill 
Russel.
22:00  pepsi mörkin 2013 
23:15  spænski boltinn 

2013-14 
  (Real Madrid - Betis)
Frá leik Real Madrid og Betis 
í spænska boltanum.
00:55  pepsi mörkin 2013 
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 8 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  frumkvöðlar 
Elínóra Inga leitar uppi frum-
kvöðla Íslands
20:30  Golf fyrir alla 
Grafarholt
21:00  eldhús meistaranna 
Óli Werners á Hótel Blöndu-
ósi eldar fisk og lamb,na-
mmi namm :)
21:30  sædís í Gleym mér ei
Sædís og síðsumarsplöntur.

 GlÆður20:55 suiTs20:40 nyC 2222:00 pepsi DeilDin16:15 Moulin rouGe18:20

07:00  Chelsea - Hull 
15:30  norwich - everton 
17:10  swansea - Man. 

utd. 
18:50  Man. City - 

newcastle 
Bein útsending frá leik 
Manchester City og 
Newcastle United í ensku 
úrvalsdeildinni. BeinT
21:00  Messan 
Skemmtilegur þáttur þar 
sem farið er yfir allt það 
markverðasta í ensku úr-
valsdeildinni. Mörkin, mark-
tækifærin og öll umdeildu at-
vikin á einum stað.
22:00  ensku mörkin - 

neðri deild 
  (Football League Show 

2013/14)
22:30  Man. City - 

newcastle 
00:10  Messan 

06:00  pepsi MaX tónlist 
07:35  everybody loves
 raymond (3:23)

08:00  Cheers (14:25)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi MaX tónlist 
16:25  The Good Wife (18:22)

17:10  judging amy (1:24)

17:55  Dr.phil 
18:40  america’s funniest
 Home Videos (24:44)

19:05  everybody loves
 raymond (4:23)

19:30  Cheers (15:25)

19:55  rules of
 engagement (1:13)

20:20  Kitchen nightmares
Flestum er meinilla við mat-
reiðslumanninn Gordon 
Ramsey enda með dóna-
legri mönnum. Það breyt-
ir því ekki að hann er einn 
best kokkur veraldar og veit 
hvað þarf til að reka góðan 
veitingastað. Í þessum þátt-
um fylgjumst við með snilli 
hans og vanhæfni veitinga-
húseigendanna.
21:10  rookie Blue (2:13)

Skemmtilegur þáttur um 
líf nýliða í lögreglunni sem 
þurfa ekki aðeins að glíma 
við sakamenn á götum úti 
heldur takast á við sam-
starfsmenn, fjölskyldu og 
eiga um leið við eigin bresti.
22:00  nyC 22 (11:13)

Spennandi þættir um störf ný-
liða í lögreglunni í New York 
þar sem grænjöxlum er hent 
út í djúpu laugina á fyrsta 
degi. Kráareigandi gerist sekur 
um glæp sem verður að teljast 
í besta falli sjálfsvörn.
22:45  Csi: new york (19:22)

23:25  law & order (17:18)

00:15  last Comic 
standing (8:10)

01:00  nyC 22 (11:13)

01:45  rookie Blue (2:13)

02:35  pepsi MaX tónlist 

07:00  Barnatími stöðvar 2 
08:10  ellen (24:170)

08:55  Malcolm in the 
Middle (4:22)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (43:175)

10:15  Wipeout 
11:05  Hawthorne (9:10)

11:50  falcon Crest (12:28)

12:35  nágrannar 
13:00  perfect Couples (3:13)

13:25  so you Think you
 Can Dance (6:15)

14:45  eT Weekend 
15:35  Geimkeppni jóga 

björns 
16:25  ellen (25:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  simpson
 -fjölskyldan (18:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
18:47  íþróttir 
18:54  ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (12:24)

19:35  Modern family 
20:00  nashville (9:21)

20:40  suits (4:16)

21:25  The newsroom (6:10)

Önnur þáttaröðin af þess-
um mögnuðu og dramatísku 
þáttum.
22:20  Boss (10:10)

23:20  The Big Bang
 Theory (11:24)

23:40  Mike & Molly (21:23)

00:00  How i Met your
 Mother (6:24)

00:25  orange is the new 
Black (4:13)

01:20  Veep (4:10)

01:50  undercovers (12:13)

02:35  Come see The 
paradise 

04:40  How To Marry a 
Millionaire 
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Mánudagur 19. ágúst 2013

11:40  Marmaduke 
13:10  Moulin rouge 
15:15  Dodgeball:
 a True underdog  
 story 
16:50  Marmaduke 
18:20  Moulin rouge 
Frábær dans- og söngva-
mynd sem líður mönnum 
seint úr minni. Sögusviðið er 
Rauða myllan, franskur næt-
urklúbbur þar sem dásemd-
ir lífsins eru í hávegum hafð-
ar. Skáldið Christian hrífst af 
Satine, söng- og leikkonu, 
sem er skærasta stjarn-
an í Rauðu myllunni. Her-
togi nokkur er einnig orðinn 
hrifinn af Satine sem nú er á 
milli tveggja elda. 
20:25  Dodgeball:
 a True underdog  
 story 
22:00  religulous 
Umdeild heimildarmynd þar 
sem grínistinn Bill Maher 
ferðast um allan heim og 
ræðir við fólk sem aðhyllist 
hinum ýmsu trúarbrögðum.
23:40  sideways 
Margrómuð verðlaunuð 
gamanmynd með hádramat-
ískum undirtóni.
01:45  unstoppable 
03:20  religulous 

17:20  fæturnir á fanneyju
17:31  spurt og sprellað
17:38  Töfrahnötturinn (36:52)

17:51  engilbert ræður (32:78)

17:58  skoltur skipstjóri
18:12  Grettir (33:54)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  lífið í noregi (3:3)

19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:40  Da Vinci
  - Týndi fjársjóðurinn 
20:35  Mótorsystur (4:10)

  (Motorsystrar)
Sænsk þáttaröð. Systurnar 
Erika og Emelie fara vítt og 
breitt um Svíþjóð og kynna 
sér mótorsport af ýmsu tagi.
20:55  Glæður (2:6)

  (White Heat)
Breskur myndaflokkur um 
sjö vini í London sem leigðu 
saman íbúð á námsárum 
sínum á sjöunda áratugnum. 
Við hefjum leikinn árið 2012 
við jarðarför eins úr hópnum 
og síðan er stiklað á stóru í 
lífi sjömenninganna frá 1965 
til okkar daga. 
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Vörður laganna (2:10)

  (Copper)
Bandarískur sakamála-
myndaflokkur. Þættirnir ger-
ast í New York upp úr 1860 
og segja frá ungri írskri lög-
gu sem hefur í nógu að snú-
ast í hverfinu sínu og reyn-
ir um leið að grafast fyrir um 
afdrif fjölskyldu sinnar. •1623:05  Þögnin (1:4)

  (The Silence)
Bresk sakamálaþáttaröð. 
Heyrnarlaus stúlka verð-
ur vitni að morði á lögreglu-
konu í Bristol og í ljós kemur 
að fíkniefnalögreglan er við-
riðin málið.  e.
00:05  fréttir 
00:15  Dagskrárlok 

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00  pepsi mörkin 2013 
08:15  pepsi mörkin 2013 
16:15  pepsí-deild kvenna 

2013 
  (Valur - Þór/KA)
17:55  spænski boltinn 

2013-14 
  (Real Madrid - Betis)
19:35  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - KR)
21:15  spænsku mörkin 

2013/14 
Svipmyndir frá leikjunum í 
spænsku úrvalsdeildinni.
22:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - KR)
Útsending frá leik Breiða-
bliks og KR í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
01:05  pepsi mörkin 2013 
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 10 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  Hrafnaþing 
Stykkishólmsheimsókn frá 
síðasta sumri endursýnd
21:00  eldað með Holta 
Úlfar grillar Holtagóðgæti
21:30  Móti 
Katrín Jakobsdóttir, Katrín 
Júlíusdóttir og Birgitta jóns-
dóttir með sjónarmið stjórn-
arandstöðu.Ekkert frí þar;)

CasTle21:15 MoDern faMily19:35 nurse jaCKie22:00 superCup 201320:45 Wall sTreeT19:50

07:00  Man. City - 
newcastle

13:45  Messan 
14:45  WBa - southampton 
16:25  liverpool - stoke 
18:05  ensku mörkin
 -úrvalsdeildin (1:40)

19:00  Crystal palace  
- Tottenham 

20:40  Chelsea - Hull 
Útsending frá leik í ensku 
úrvalsdeildinni.
22:20  ensku mörkin - 

neðri deild 
  (Football League Show 

2013/14)
22:50  Messan 
Skemmtilegur þáttur þar 
sem farið er yfir allt það 
markverðasta í ensku úr-
valsdeildinni. Mörkin, mark-
tækifærin og öll umdeildu at-
vikin á einum stað.
23:50  arsenal - aston Villa 

16:00  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - KR)
17:50  pepsi mörkin 2013 
19:05  supercup 2013 
  (Kiel - Flensburg)
Bein útsending frá úr-
slitaleiknum í þýska Ofurbik-
arnum í handknattleik. Það 
eru Kiel og Flensburg sem 
eigast við. BeinT
20:45  spænski boltinn 

2013-14 
  (Barcelona - Levante)
22:30  spænsku mörkin 

2013/14 
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
23:00  supercup 2013 
  (Kiel - Flensburg)
Útsending frá úrslitaleikn-
um í þýska Ofurbikarnum í 
handknattleik. Það eru Kiel 
og Flensburg sem eigast við.

06:00  pepsi MaX tónlist 
07:35  everybody loves
 raymond (4:23)

08:00  Cheers (15:25)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi MaX tónlist 
16:20  once upon a Time
17:05  rules of
 engagement (1:13)

17:30  family Guy (17:22)

17:55  Dr.phil 
18:40  america’s funniest
 Home Videos (25:44)

19:05  everybody loves
 raymond (5:23)

19:30  Cheers (16:25)

19:55  Men at Work (5:10)

20:20  Britain’s next Top 
Model (11:13)

Breska útgáfa þáttanna 
sem farið hafa sigurför um 
heiminn. Ofurfyrirsætan Elle 
Macpherson er aðaldómari 
þáttanna og ræður því hverj-
ir skjótast upp á stjörnu-
himininn og hverjir falla í 
gleymskunnar dá.
21:10  Mad Dogs (2:4)

Hörkuspennandi og vönduð 
fjögurra þátta sería um fjóra 
vini sem einhvernveginn 
tekst alltaf að kmoa sér og 
sínum nánustu í lífshættu.
22:00  nurse jackie (9:10)

Margverðlaunuð banda-
rísk þáttaröð um hjúkrunar-
fræðinginn og pilluætuna 
Jackie. Það ætlar ekki af 
okkar konu að ganga þegar 
hún þarf að taka í stjórnar-
taumanna á bráðadeildinni 
í kjölfar taugaáfalls yfir-
mannsins.
22:30  House of lies (9:12)

23:00  nyC 22 (11:13)

23:50  Hawaii five-0 (2:23)

00:35  excused 
01:00  nurse jackie (9:10)

01:30  House of lies (9:12)

02:00  Mad Dogs (2:4)

02:50  pepsi MaX tónlist 

07:00  Barnatími stöðvar 2 
08:10  Malc. in the Middle
08:30  ellen (25:170)

09:15  Bold and the Beaut.
09:35  Doctors (128:175)

10:15  Wonder years (18:23)

10:40  The Glades (5:13)

11:25  The Middle (5:24)

11:50  White Collar (1:16)

12:35  nágrannar 
13:00  so you Think you
 Can Dance (7:15)

14:20  evrópski  
draumurinn (4:6)

14:55  sjáðu 
15:25  Victorious 
15:50  svampur sveinsson 
16:15  Doddi litli  

og eyrnastór 
16:25  ellen (26:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  simpsons (19:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
18:47  íþróttir 
18:54  ísland í dag og veður 
19:15  The Big Bang Theory
19:35  Modern family 
20:00  The Big Bang Theory
20:20  Mike & Molly (22:23)

20:45  How i Met your
 Mother (7:24)

21:10  orange is the  
new Black (5:13)

22:05  Veep (5:10)

22:35  The Daily show:
23:00  2 Broke Girls (11:24)

23:20  new Girl (22:25)

23:45  Dallas 
00:30  Mistresses (2:13)

01:15  Miami Medical (8:13)

02:00  The Closer (8:21)

02:45  ninja 
04:10  White Collar (1:16)

04:55  The Big Bang Theory
05:15  How i Met your
 Mother (7:24)

05:40  fréttir og
 ísland í dag 

þ
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16:30  ástareldur 
17:20  Teitur (10:26)

17:30  froskur og vinir 
hans (3:26)

17:37  Teiknum dýrin (25:52)

17:42  skrípin (2:52)

17:46  Bombubyrgið (7:26)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  Tónspor (3:6)  e.
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  fiskar á þurru landi
20:15  reykjanes
  - upplifun við  

bæjardyrnar (2:3)

Ari Trausti Guðmunds-
son jarðeðlisfræðingur leið-
ir áhorfendur um Reykjanes-
ið - yngsta og hrjóstrugasta 
hluta Íslands þar sem þó 
leynast mörg náttúruund-
ur og fjölskrúðugt mann-
líf. Reykjanesskaginn er 
meðal forvitnilegstu svæð-
um landsins hvað jarðfræði 
snertir. Hann er t.d. eini 
staður jarðar þar sem Mið-
Atlantshafshryggurinn rís úr 
sæ og fólk getur gengið um 
hann þurrum fótum og not-
ið þess að skoða afar fjöl-
breytt landslag. Dagskrár-
gerð: Valdimar Leifsson.
20:45  Golfið 
21:15  Castle (20:24)

22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Hringiða (9:12)

  (Engrenage III)•1623:15  Vörður laganna (2:10)

  (Copper)
Bandarískur sakamála-
myndaflokkur. Þættirnir ger-
ast í New York upp úr 1860 
og segja frá ungri írskri 
 löggu sem hefur í nógu að 
snúast í hverfinu sínu þar 
sem innflytjendur búa.   e.•1600:00  sönnunargögn (5:13)  
00:45  fréttir 
00:55  Dagskrárlok 

Þriðjudagur 20. ágúst 2013

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

11:20  Cyrus 
12:50  The Big year 
14:30  Wall street:
 Money never sleep 
16:40  Cyrus 
18:10  The Big year 
Bráðfyndin gamanmynd um 
tvo fuglaskoðara sem freista 
þess að verða á undan ánn-
áluðum hrokagikk í faginu 
að koma auga á sjaldgæfa 
fuglategund. Með aðalhlut-
verk fara grínsnillingarn-
ir Steve Martin, Owen Wilson 
og Jack Black.
19:50  Wall street:
  Money never sleep 
Gordon Gekko snýr aftur á 
verðbréfamarkaðinn. Micha-
el Douglas og Shia LaBeouf 
í aðalhlutverkum í þessarri 
stórgóðu framhaldsmynd 
sem beðið var eftir
22:00  paul 
Geggjuð gamanmynd úr 
smiðju þeirra sem gerðu 
Hot Fuzz og Shaun of the 
Dead og fjallar um mynda-
sögunörda sem fá óvæntan 
ferðafélaga á leið sinni um 
Bandaríkin þegar þeir rekast 
á geimveru við hið umdeilda 
en víðþekkta Svæði 51. 
23:45  Brooklyn’s finest 
01:55  Brüno 
03:15  paul 
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20:00  árni páll 
Harður í stjórnarandstöðu.
20:30  Tölvur, tækni og 

kennsla. 
Það styttist í upphaf skóla-
ársins.
21:00  Veiðin og Bender 
Fjölbreytt veiðiflóra.
21:30  á ferð og flugi 
Straumurinn minnkar ekk-
ert;)

lÆKnaMiðsTöðin20:05 BiG BanG THeory19:15 psyCH20:25 einVíGið á nesinu21:15 MarGin Call20:15

06:00  pepsi MaX tónlist 
07:35  everybody loves
 raymond (5:23)

08:00  Cheers (16:25)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi MaX tónlist 
15:30  Kitchen nightmares
16:20  The Good Wife (19:22)

17:05  Britain’s next Top 
Model (11:13)

17:55  Dr.phil 
18:40  america’s funniest
 Home Videos (26:44)

19:05  everybody loves
 raymond (6:23)

19:30  Cheers (17:25)

19:55  Gordon ramsay 
ultimate Cookery 
Course (2:20)

20:25  psych (15:16)

Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann með einstaka 
athyglisgáfu sem aðstoðar 
lögregluna við að leysa flók-
in sakamál. Maður sem fær 
uppreisn æru vegna rangra 
ásakana á hendur sér leit-
ar til Shawn og Gus til að 
finna sökudólg í alvarleg-
um glæp.
21:10  Monroe (3:6)

Bresk þáttaröð sem naut 
mikilla vinsælda og fjall-
ar um taugaskurðlækninn 
Gabriel Monroe. Aðalhlut-
verk leikur James Nesbitt. 
Monroe glímir við eftirköst 
erfiðrar aðgerðar sem mis-
heppnaðist.
22:00  law & order: uK (2:8)

22:50  The Borgias (7:10)

23:35  House of lies (9:12)

Marty Khan og félagar snúa 
aftur í þessum vinsælu þátt-
um sem hinir raunverulegu 
hákarlar viðskiptalífsins.
00:05  leverage (12:16)

00:50  lost Girl (21:22)

01:35  excused 
02:00  Monroe (3:6)

02:50  pepsi MaX tónlist 

07:00  Barnatími stöðvar 2 
08:10  Malcolm in the 

Middle (6:22)

08:30  ellen (26:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (129:175)

10:15  spurningabomban
11:05  Glee (8:22)

11:50  Grey’s anatomy (1:24)

12:35  nágrannar 
13:00  Kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (2:8)

13:25  Covert affairs (1:16)

14:10  Chuck (10:24)

14:55  last Man standing
15:15  Big Time rush 
15:40  Tricky TV (2:23)

16:05  Kalli kanína  
og félagar 

16:25  ellen (27:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  simpson
 -fjölskyldan (20:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
18:47  íþróttir 
18:54  ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (14:24)

19:35  Modern family 
20:00  2 Broke Girls (12:24)

20:20  new Girl (23:25)

20:45  Dallas 
21:30  Mistresses (3:13)

22:15  Miami Medical (9:13)

Magnaðir dramaþættir.
23:00  nCis:
  los angeles (1:24)

23:45  person of interest
00:30  Breaking Bad (1:8)

01:15  Grimm (19:22)

02:00  fringe (21:22)

02:45  The Wizard of Gore
04:15  Dallas 
04:55  2 Broke Girls (12:24)

05:20  fréttir og
 ísland í dag 

14:45  ensku mörkin - 
neðri deild 

  (Football League Show 
2013/14)

15:15  sunderland - fulham 
16:55  WBa - southampton 
18:35  Chelsea - aston Villa 
Bein útsending frá leik í 
ensku úrvalsdeildinni. BeinT
20:45  ensku mörkin
 -úrvalsdeildin (1:40)

Flottur þáttur um ensku úr-
valsdeildina þar sem leik-
ir helgarinnar verða skoðaðir 
og krufðir til mergjar.
21:40  Messan 
Skemmtilegur þáttur þar 
sem farið er yfir allt það 
markverðasta í ensku úr-
valsdeildinni. Mörkin, mark-
tækifærin og öll umdeildu at-
vikin á einum stað.
22:40  liverpool - stoke 
00:20  swansea - Man. utd. 

Miðvikudagur 21. ágúst 2013

16:10  Golfið   e.
16:40  læknamiðstöðin e.
17:25  friðþjófur forvitni
17:50  Geymslan (14:28)  e.
18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  frá svíþjóð til 

himins (7:8)  e.
18:54  Víkingalottó 
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Völundur
  - nýsköpun í iðnaði
20:05  læknamiðstöðin
  (Private Practice VI) (5:13)

20:50  Mótorsystur (5:10)

  (Motorsystrar)
21:10  Gátan ráðin (1:3)

  (The Bletchley Circle)
Breskur myndaflokkur um 
fjórar konur sem unnu í dul-
málsstöð hersins í Bletchley 
Park í stríðinu og hittast aft-
ur árið 1952 til þess að hafa 
uppi á fjöldamorðingja. 
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Kvöldstund með 

jools Holland 
  (Later with Jools Holland)
Í þessum þætti koma fram 
Duffy, The Gaslight Anthem, 
Heaven 17, Crystal Fighters, 
The Pierces, Marques Toli-
ver, Sheryl Crow og Pet-
er Asher.
23:20  Verðlaunamyndir 

Kvikmyndaskóla íslands
  - Viltu breyta lífi 

þínu? 
Þessi stuttmynd Erlends 
Sveinssonar var valin sú 
besta af ríflega 30 innsend-
um myndum í Ljósvakaljóð-
um 2010. 
23:40  Baráttan gegn 

kjarnorkuvopnum 
  (In My Lifetime: A Presenta-

tion of the Nuclear World 
Project)  e.

01:30  fréttir 
01:40  Dagskrárlok 

07:00  supercup 2013 
  (Kiel - Flensburg)
17:45  spænski boltinn 

2013-14 
  (Real Madrid - Betis)
19:25  spænsku mörkin 

2013/14 
19:55  supercup 2013 
  (Kiel - Flensburg)
21:15  einvígið á nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golf-
móti sem haldið er árlega 
til styrktar góðs málefnis en 
þar keppa bestu kylfingar 
landsins í þrautakeppni.
22:00  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - KR)
Útsending frá leik Breiða-
bliks og KR í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
23:50  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

11:50  scott pilgrim vs. 
The World 

13:40  Taken from Me:
 The Tiffany rubin 
 story 
15:10  Margin Call 
16:55  scott pilgrim vs. 

The World 
18:45  Taken from Me:
 The Tiffany rubin 
 story 
Byggt á sannri sögu konu 
sem berst fyrir að fá son 
sinn aftur, eftir að barnsfað-
ir hennar stingur af með son 
þeirra til Suður Kóreu.
20:15  Margin Call 
Mögnuð mynd sem ger-
ist á einum sólarhring þegar 
bankahrunið er að verða að 
veruleika. Myndin var til-
nefnd til Óskarsverðlauna fyr-
ir besta kvikmyndahandritið. 
Með aðalhlutverk fara Kevin 
Spacey og Demi Moore.
22:00  The pelican Brief 
Spennumynd byggð á sögu 
eftir John Grisham með 
Denzel Washington, Juliu 
Roberts og Sam Shepard í 
aðalhlutverkum.
00:20  The expendables 
02:05  The imaginarium of 

Doctor parnassus 
04:05  The pelican Brief 
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Allt á einum stað

07:00  Barnatími  
stöðvar 2 

08:10  Malcolm in the 
Middle (7:22)

08:30  ellen (27:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (44:175)

10:15  Human Target (10:13)

11:00  Masterchef (12:13)

11:45  Kingdom of plants 
12:35  nágrannar 
13:00  The family stone 
14:50  The Glee project (4:11)

15:35  ofurmennið 
16:00  lína langsokkur 
16:25  ellen (28:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  simpson
 -fjölskyldan (21:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir stöðvar 2 
18:47  íþróttir 
18:54  ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (15:24)

19:35  Modern family 
20:00  Masterchef usa (7:20)

20:40  nCis:
  los angeles (2:24)

21:25  person of interest
22:10  Breaking Bad (2:8)

Fimmta þáttaröðin um efna-
fræðikennarann og fjöl-
skyldumanninn Walter White 
sem nýtir efnafræðiþekkingu 
sína í framleiðslu og sölu á 
eiturlyfjum og sogast inn í 
hættulegan heim eiturlyfja 
og glæpa.
22:55  Grimm (20:22)

23:40  Harry’s law (13:22)

00:25  rizzoli & isles (11:15)

01:10  Broadchurch (2:8)

01:50  The Killing (11:12)

02:35  Crossing lines (6:10)

03:20  in your Dreams 
05:05  The family stone 

20:00  Hrafnaþing 
Hellisands og Rifsheimsókn 
endursýnd
21:00  auðlindakistan 
Umsjón Jón Gunnarsson
21:30  fiskikóngurinn. 
Á Faraldsfæti .1:8

sönnunarGöGn21:15  BreaKinG BaD22:10 Men aT WorK22:20 MeisTaraDeilDin21:50 BriDesMaiDs22:00

15:40  Messan 
16:40  Crystal palace - 

Tottenham 
18:20  West Ham - Cardiff 
20:00  premier league 

World 
Skemmtilegur þáttur um 
leikmennina og liðin í ensku 
úrvalsdeildinni.
20:30  ensku mörkin
 -úrvalsdeildin (1:40)

Flottur þáttur um ensku úr-
valsdeildina þar sem leik-
ir helgarinnar verða skoðaðir 
og krufðir til mergjar.
21:25  ensku mörkin - 

neðri deild 
  (Football League Show 

2013/14)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
um í næstefstu deild enska 
boltans.
21:55  arsenal - aston Villa
23:35  WBa - southampton 

06:00  pepsi MaX tónlist 
07:35  everybody loves
 raymond (6:23)

08:00  Cheers (17:25)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi MaX tónlist 
15:55  once upon a Time
16:40  Gordon ramsay 

ultimate Cookery 
Course (2:20)

17:10  psych (15:16)

17:55  Dr.phil 
18:40  america’s funniest
 Home Videos (27:44)

19:05  everybody loves
 raymond (7:23)

19:30  Cheers (18:25)

19:55  solsidan (2:10)

20:20  Men at Work (6:10)

Þrælskemmtilegir gaman-
þættir sem fjalla um hóp 
vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York borg. Þeir 
lenda í ýmiskonar ævintýrum 
sem aðallega snúast um að 
ná sambandi við hitt kynið.
20:45  The office (20:24)

21:10  royal pains
  - loKaÞáTTur (16:16)

Bandarísk þáttaröð sem 
fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga 
fólksins í Hamptons.
22:00  flashpoint (10:18)

Spennandi þáttaröð um sér-
sveit lögreglunnar sem er köll-
uð út þegar hættu ber að garði.
22:50  Dexter (6:12)

Raðmorðinginn viðkunnan-
legi Dexter Morgan snýr aft-
ur. LaGuerta vonast til að ný 
sönnunargögn séu komin fram 
í morðmálinu sem gamall els-
hugi hennar var sakaður um.
23:40  law & order: uK (2:8)

00:30  excused 
00:55  olivia lee:
 Dirty, sexy, funny
01:20  royal pains (16:16)

02:05  flashpoint (10:18)

02:55  pepsi MaX tónlist 
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16:30  ástareldur 
17:20  Úmísúmí (20:20)

17:43  Hrúturinn Hreinn
17:50  Dýraspítalinn (3:9)  e.
18:20  Táknmálsfréttir 
18:30  Marteinn (7:8)  e.
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  lykilverk:
 john lennon 
20:30  Vinur í raun (5:6)

  (Moone Boy)
Martin Moone er ungur 
strákur sem treystir á hjálp 
ímyndaða vinarins síns, 
Seans, þegar á móti blæs. 
Þættirnir gerast í smábæ á 
Írlandi á níunda áratugnum. 
Meðal leikenda eru Chris 
O’Dowd, David Rawle og 
Deirdre O’Kane.
20:55  Mótorsystur (6:10)

  (Motorsystrar)
Sænsk þáttaröð. Systurnar 
Erika og Emelie fara vítt og 
breitt um Svíþjóð og kynna 
sér mótorsport af ýmsu tagi.
21:15  sönnunargögn (6:13)

  (Body of Proof)
Bandarísk sakamálaþátta-
röð. Meinafræðingurinn 
Megan Hunt fer sínar eig-
in leiðir í starfi og lendir iðu-
lega upp á kant við yfirmenn 
sína. Aðalhlutverkið leikur 
Dana Delany. Atriði í þættin-
um er ekki við hæfi barna.
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Glæpahneigð (21:24)

  (Criminal Minds VII)•1623:05  paradís (7:8)

  (The Paradise)
Breskur myndaflokkur um 
unga stúlku sem vinnur í 
stórverslun og heillast af 
glysi tíðarandans. e.
00:00  Kynlífsráðuneytið 

(4:15)

00:30  fréttir 
00:40  Dagskrárlok 

12:40  Ghosts of  
Girlfriends past 

14:20  solitary Man 
15:50  Balls of fury 
17:20  Ghosts of  

Girlfriends past 
19:00  solitary Man 
Mynd um Ben sem er fyrr-
um stórlax í bílabransanum 
en má muna sinn fífil fegurri. 
Með röð óheppilegra atvika í 
viðskiptum og kvennamálum 
tókst honum að klúðra bæði 
fyrirtækinu og hjónabandinu. 
Nú gefst honum færi á að 
snúa við blaðinu. 
20:30  Balls of fury 
Skemmtileg spennumynd 
með Christopher Walken í 
fararbroddi. Frækin borð-
tennishetja er fengin til lið-
sinnis FBI-mönnum við til-
tekið verkefni.
22:00  Bridesmaids 
Fersk, frumleg og hárbeitt 
gamanmynd. Annie fær það 
hlutverk frá vinkonu sinni, 
Lillian, að skipuleggja brúð-
kaupið hennar og alla þá við-
burði sem því fylgir. Hana 
óraði ekki fyrir því hversu flók-
in útfærsla það verður og ekki 
hjálpa hinar vinkonurnar til 
því hluti af vinnunni er að hafa 
hemil á þeim og halda friðinn.
00:05  stig larsson  

þríleikurinn 
02:35  Mirrors 2 
04:05  Bridesmaids 

FiMMtudagur 22. ágúst 2013

16:35  Borgunarbikarinn 
  (Fram - Stjarnan)
18:15  feherty 
  (Bubba Watson á  

heimaslóðum)
19:00  sumarmótin 2013 
19:45  spænsku mörkin 

2013/14 
20:15  supercup 2013 
  (Kiel - Flensburg)
Útsending frá úrslitaleikn-
um í þýska Ofurbikarnum í 
handknattleik. Það eru Kiel 
og Flensburg sem eigast við.
21:50  Meistaradeild 

evrópu 
  (Real Madrid - Galatasaray)
Frá leik Real Madrid og 
Galatasaray í 8 liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu.
23:30  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.

Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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www.kirkjulistahatid.is

Eftirtaldir styrkja hátíðina:
Mennta- og menningarmálaráðuneytið | Reykjavíkurborg | Bandaríska sendiráðið | Lýsi ehf
Reykjavíkurprófastsdæmi vestra | Hallgrímskirkja | Kirkjumálasjóður | LogoFlex | Gunnar Eggertsson ehf

FÖSTUDAGUR 16. ÁGÚST
19.00 
Setning Kirkjulistahátíðar
Tónlist - myndlist - dans 
Sigríður Soffía Níelsdóttir, Björn Steinar 
Sólbergsson, Schola cantorum, Douglas Cleveland 
frá Seattle.
Allir velkomnir!

19.00
Opnun myndlistarsýningar:
VATN 
Guðrún Kristjánsdóttir, myndlistarmaður Kirkjulista-
hátíðar 2013, sýnir verkið VATN í kór kirkjunnar og 
fordyri. Ný tónlist eftir Daníel Bjarnason leikin á steina 
Páls á Húsafelli.
Allir velkomnir!

LAUGARDAGUR 17. ÁGÚST
17.00
Cleveland and Kairos
Cleveland og Kairos
Orgelvirtúósinn Douglas Cleveland frá Seattle spilar 
Mozart, Saint-Saëns, Guilmant o.fl.
Miðaverð: 2.500 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn)

SUNNUDAGUR 18. ÁGÚST
20.00
Arvo, Adam og Agaton
Tónleikar til heiðurs Arvo Pärt
Flytjendur:
Schola cantorum 
Hátíðarstrengjasveit Kirkjulistahátíðar
Tui Hirv sópran
Fjölnir Ólafsson barítón
Stjórnandi: Hörður Áskelsson 
Frumflutningur á Íslandi: Adam’s Lament (Harmagrátur 
Adams). Grípandi tónlist!
Miðaverð: 4.500 kr. (2.500 kr. fyrir námsmenn)

ÞRIÐJUDAGUR 20. ÁGÚST
21.00
Magnaður Muhly!
„Sjö sinnum tveir og séra Sinnep“
Breski konsertorganistinn James McVinnie flytur Nico 
Muhly í bland við orgelverk eftir Bach, Gibbons, Duruflé 
o.fl.
Miðaverð: 2.500 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn)

MIÐVIKUDAGUR 21. ÁGÚST
20.00
Heyr, himnasmiður
Sálmarnir hans Þorkels
Sigurður Flosason saxófónar og Gunnar 
Gunnarsson orgel spinna jazzvef um sálmalög Þorkels 
Sigurbjörnssonar.
Tónleikarnir eru í samstarfi við Jazzhátíð Reykjavíkur.
Miðaverð: 2.500 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn)

FIMMTUDAGUR 22. ÁGÚST
20.00
Kvöld trompetanna!
Hátíðarhljómar á Kirkjulistahátíð
- Trompet og orgel
Einn mesti trompetvirtúós Bandaríkjanna, Stephen 
Burns er sérstakur gestur Kirkjulistahátíðar í ár.
Á efnisskránni er Telemann, Vivaldi o.fl.
Stephen Burns trompet (Chicago), Douglas Cleveland 
orgel (Seattle),
Gestur er ungstjarnan Baldvin Oddsson trompet.
Miðaverð: 3.000 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn)
Miðinn gildir einnig á tónleikana síðar um kvöldið (22:00)

22.00
Hin hliðin
Ari Bragi Kárason trompet og Eyþór Gunnarsson 
píanó leiða saman hesta sína.
Tónleikarnir eru í samstarfi við Jazzhátíð Reykjavíkur.
Miðaverð: 2.000 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn)

FÖSTUDAGUR 23. ÁGÚST
21.00
Nýjar víddir orgelsins
Sjálfspilandi orgel?!
Framsæknir tónlistar- og myndlistarmenn frumflytja ný 
tónverk á Klaisorgelið með tölvum sínum.
Tónleikastjóri: G. Vignir Karlsson
Miðaverð: 2.500 kr. (1.000 kr. fyrir námsmenn)

ÚR DAGSKRÁ KIRKJULISTAHÁTÍÐAR:
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HÁGÆÐA PAPPÍR 
OG PRENTVÖRUR

ge.is

Við þökkum eftirtöldum aðilum kærlega fyrir veittan 
stuðning við útgáfu þessa blaðs
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Göngum frá
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Notkunarsvið:  Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum 
til meðal miklum verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið 
hafa ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða 
smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, 
nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila 
meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem 
hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir 
á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef, astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi,  blóðrásarkvilla í 
slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting,  nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota ly�ð.  Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 
mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga 
til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma meðferð stendur. Ef lengri 
tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með 
blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi 
með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta 
leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni,  höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. Skammtastærðir:  Fullorðnir og unglingar eldri en 12 
ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum 
á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks 
skammtur er 800 mg á dag. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. 
Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Mars 2013.

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk


