Forretningernes Særåbningstider i Skagen:
Lørdag d. 5. & 12. & 19. december
Søndag d. 6., 13. & 20. december
Almindelige åbningstider mellem jul og nytår

kl. 10.00-15.00
kl. 11.00-15.00

Tirsdag d. 1. december
Kl. 14.00: Julebanko på det tidligere Clausens Hotel (nu en del af Foldens Hotel). Entré kr. 48,- inkl. gløgg,
brunkager og æbleskiver. Dørene åbner kl. 13.30 – reserver plads på tlf. 98 44 11 66.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 1: Mon englene finder den 1. låge på Skagens
Bamsemuseum? Bamsemuseet byder englene velkommen, mon englene nu er klar? - for de skal jo åbne den
første låge. Er bamsen klar til jul? Mon han har husket julegodter til ALLE børn? Er der musik? Husk der er fri
adgang til Bamsemuseet og i Caféen kan der købes kaffe, kakao og boller til at lune sig med.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kvinden i Guld”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 2. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Julens gæstebud og lystighed” - Storeslåede
julegilder med masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle i
skagboer julen. Andre måtte gå rundt og bede om lidt til jul ved dørene. Kom og få hele mere at vide om
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus – ”Julekrybber” v/ organist Rikke Kursch. Fri entré.
Tilmelding senest 1. december kl. 12.00 på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 17.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 2: ”Sild, snaps og sang!” Museets helt egen
nissemor modtager englebørn og gæster, og i Museets Mindehal vil der være musik, sang og smagsprøve på
gammeldags søsterkage. En hyggelig stund for hele familien! Holder man af lækre, hjemmelavede sild,
herlig sang og god stemning, er der mulighed for at få det hele samme onsdag aften fra kl.17.30-20, hvor
det traditionsrige arrangement ”Sild, snaps og sang” endnu engang løber af stabelen på Kystmuseet Skagen.
Der bliver serveret en lækker anretning med hjemmelavede sild, rugbrød og karrysalat, krydderfedt samt en
øl/vand og en god, hjemmebrygget bjesk. De lokale spillemænd Søren og Lars har fundet noder, nissehuer
og guitarer frem og vil synge for ved julens bedste sange. Museets helt eget sanghæfte vil blive omdelt, så
alle har mulighed for at synge med. Endelig bliver der fortalt en dramatisk og spændende strandingshistorie,
før der sluttes af med kaffe og hjemmebagt søsterkage. Der er kun 50 billetter til dette populære
arrangement, så tøv ikke for længe, hvis du vil være med til en hyggelig og stemningsfuld aften på
Kystmuseet! Billetterne til Sild, snaps og sang á kr. 150,- sælges på museet mellem kl. 11 og 15 fra d.
02.11.og til d. 27.11.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Nøgle Hus Spejl”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 3. december
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 3: Jul i Holte Vinlager - Vi har fået ny bil, så vi får
lavet en tegning af bilen som skal farvelægges og tegnes på, som man synes Holte Vinlagers bil skal se ud.
Alle børn inviteres ind i vores mørke hule, hvor der hygges med guf, julemusik, papir og farver. Måske
kommer julemanden forbi - hvem ved! De 3 bedste forslag præmieres med årets julekalender fra
Karamelkompagniet
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Nøgle Hus Spejl”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 20.00: ”EN JULEKONCERT MED MERE” - glæd dig til mødet med en trio bestående af sanger/
sangskriver Ivan Pedersen – tangentspilleren Martin Jønsson og saxofonisten Ulrik Bust, når de synger Julen
ind. Trioen udfordrer traditionerne omkring det klassiske Julerepertoire, og der er lagt op til en hyggelig
aften med masser af alvor og humor, nyt og gammelt musik, anekdoter og instrumentale overraskelser.
Dørene åbner kl. 19.00. Entré: kr. 180,-. Medl. Kappelborgs Venner: kr. 120,-. Medl. Skagen Bio: kr. 150,-.
Medlemskort SKAL fremvises ved indgangen. Billetkøb på www.skagenbilletten.dk, Skagens Bibliotek el.
Skagen Turistbureau. Arrangeret af Kulturhus Kappelborg.

Fredag d. 4. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 4: Stoledans i Bolighuset - Velkommen til en
hyggelig eftermiddag i Vodskov Bolighus. Georg Jensen Damask har pyntet de flotteste juleborde med
julegodter og nissegode tilbud. Husnissen spiller op til festlig stoledans for børn og voksne. Vi danser om
flotte præmier fra bolighuset. Dans forbi Vodskov Skagen og vind en stol med hjem!
Kl. 21.00-00.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Sweet Nothings” (Skagen Rockband).
Kl. 22.00: Live musik på Pakhuset med ”Beers for Tears”.

Lørdag d. 5. december
Fra Kl. 11.00: Julemanden ankommer med skib sammen med nissemor og julebørnene ved Pier 1.
De kører med Farm Fun hestevogn og byens børn mod Viggo Hansens Plads, hvor der er GRATIS
godteposer til alle børn iført nissehuer, ved byens flotte juletræ. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs
mini zoo.

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. Organist Peter Sloth Andersen, Vejgaard Kirke, spiller advents og
julemusik. Fri entré.
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Filmmaskinen i Skagen Bio - Liv Lundholm Pedersen viser sin film ”MAGIC” - Desuden vises
”ELEVATOREN” af Albert Sverrison Og ”PINEAPPLE” af Jonas Villadsen. ”MAGIC” er sponseret af Skagen BIO.
Kl. 14.30-17.00: Skagen Klitplantage: Nissekomsammen ved Den Tilsandede Kirke. Det er snart jul og
traditioner skal jo holdes i hævd, derfor bliver man nødt til at tage en tur ud i vores hyggelige skov. Der bor
de, altså nisserne, og de har boet der i mange hundrede år. På gåturen i skoven, kan vi være heldige at
møde et rigtigt nisseorkester, og inden vi går hjem, er der kakao og julegløgg med æbleskiver til. Mon ikke
der er pyntet op og julemusik i det gamle kirketårn. Mødested: P-pladsen ved den Tilsandede Kirke.
Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og skovarbejder Mikael Olesen. Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Smokehouse” (Rock’n Roll & Blues).
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 5: Julestemning i Pier 1 - Gå på opdagelse bag
dagens låge, og find inspiration til julens mange festligheder, eller den perfekte gave. I Pier 1 finder du et
stort udvalg af modebrands til både ham og hende. Minna og hendes team byder denne dag indenfor til
modeopvisning, gløgg ved pejsen og ikke mindst en lodtrækning om to skønne bløde gaver til en samlet
værdi af kr. 2000,- der fra 1. december ligger og venter på den heldige. Julehygge, bånd og sløjfer skal der
til. Service har vi altid masser af.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”The Hitmen”.

Søndag d. 6. december – 2. søndag i advent
Kl. 09.00-11.00: Julemærkemarchen 2015 – ”En god sag at gå for”. Gebyr: Kr. 60,- incl. medalje. Diplom:
Kr. 30,-. Rabat ved tilmelding senest 15. november – se mere på www.julemaerkemarchen.dk Startsted:
Skagen Orienteringsklub, Gl. Landevej 47. Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene.
Kl. 10.00-17.00: Alle børn kan prøve at blæse deres egen glaskugle i julemandens glaspusteri. Der vil
være usædvanligt meget julehygge for både børn og voksne. Line Pawelczyk pynter og udsmykker med
lækker strik, malerier og tegninger. Vi glæder os som små julenisser til at se jer! Pris for at blæse juleglaskugle: kr. 80,-. Kuglen hentes dagen efter, når den er ordentligt afspændt og afkølet i afspændingsovnen.
Sted: Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen.
Kl. 11.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 6: Jul i butikken bySkagen - Bag lågen venter en
af Danmarks smukkeste livsstilsbutikker med masser af dejlige ting til boligen. Alle børn kan aflevere deres
ønskeseddel til julemanden. Mon han kommer? Der vil være mange juleønsker til alle i hele familien. I vores
hyggelige gårdhave er der duftende stearinlys og vi serverer lidt godt til både store og små. Glædelig jul!

Kl. 12.00-15.00: ”Jul i Valhal” - En historisk juleoplevelse kommer til at udspille sig lige midt i Skagen.
Gudernes heste og et væld af vikinger vil samles i midtbyen om mytologiske fortællinger. Der er lagt op til
en herlig dag for både byens indbyggere og gæster, der har lyst til at få sig en flot iscenesat juleoplevelse
med en duft af fortiden. Farm Fun tilbyder ture i deres julekaret. Mød også julemanden der har godter med
til børnene.
Kl. 13.00: Offentlig omvisning i Michael og Anna Anchers Hus - Oplev Michael og Anna Anchers private og
meget fascinerende hjem, bevaret præcis som det stod da Anna Ancher døde i 1935. Der fortælles både om
kunstnerparrets liv og de mange kuriøse kunstværker i hjemmet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Emma & Julemanden”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 16.00: De ni læsninger i Skagen Kirke. Medvirkende: baryton Helge Strandjord, Musikskolens børnekor,
Klitkoret, kirkens organister og læsere fra sognet. Fri entré. Alle er velkomne.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Nøgle Hus Spejl”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 7. december
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Skagen By– og Egnsmuseum. Få et
spændende indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe (denne dag om ”Daphne” samt ”Gesiene”), hvor der serveres en varm
drik og en hjemmelavet bjesk. Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 90,- som
betales ved tilmelding.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 7: På englejagt hos Tonnys Blomster - Mon I kan
finde og tælle vores engle i butikken? Der vil være en overraskelse til den heldige vinder. Vi har lidt godt til
ganen og nogle vidunderlige julebuketter til fantastiske priser. Vi glæder os meget til at se jer alle. På
englegensyn den 7. december.

Tirsdag d. 8. december
Kl. 14.00: Julebanko på det tidligere Clausens Hotel (nu en del af Foldens Hotel). Entré kr. 48,- inkl. gløgg,
brunkager og æbleskiver. Dørene åbner kl. 13.30 – reserver plads på tlf. 98 44 11 66.

Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 8: Jul på Brøndums Hotel - Låge nummer 8
gemmer på et smukt julepyntet Brøndums Hotel, hvor alle bydes velkommen til julehygge i de historiske
stuer. Julemanden venter i Pejsestuen, hvor han udover at fortælle julehistorier også har godteposer og
saftevand med til børnene. Hjemmelavet julegløgg samt lækre julesmåkager kan købes for 95 kr. På
billetten, som modtages ved indgangen, udtrækkes tre gavekort til en værdi af 500 kr. pr. stk. Spændingen
udløses kl. 17.00 samme dag. Arrangementet er både for børn og voksne.
Kl. 19.30: Julekoncert i Aalbæk Kirke med ”Banketten”.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Hunger Games: Mockingjay Part 2”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 20.00: Koncert i Skagen Kirke med Stine Bramsen m. band. Arr.: Lions Club Skagen – Anna Ancher.
Koncerten er udsolgt.

Onsdag d. 9. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Julens gæstebud og lystighed” - Storeslåede
julegilder med masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle i
skagboer julen. Andre måtte gå rundt og bede om lidt til jul ved dørene. Kom og få hele mere at vide om
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 9: Jul i skønhedssalonen - Englene åbner lågen til
en skønhedssalon hvor både voksne og børn er velkomne. Skønhed kommer også indefra, (men den hopper
børnene vist ikke på:-)). Derfor kommer malenissen forbi og er på udkig efter børneansigter at male på. Så
tag dit varme tøj på og kig forbi. Vi glæder os til at se dig.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.00: Skagen Musikskoles julekoncert i Kulturhus Kappelborg. ENTRÈ: kr. 30,-. Billetter kan købes på
www.skagenbilletten.dk, Skagen Turistbureau eller Skagens Bibliotek. Arrangeret af Musikskolen i
Frederikshavn Kommune - Skagen afd.
Kl. 19.30-21.30: ”Sang og gode historier” på Kystmuseet Skagen – kom til en stemningsfuld aften hvor
kystmuseets mandskor ”Gasterne” synger danske og udenlandske viser og sange bla. med fokus på hav,
søfart, kuling og hjemlængsel. I løbet af aftenen vil museets formidler fortælle om livet i Skagen i 1800tallet, hvor de fleste levede yderst nøjsomt og endda satte livet på spil for at redde skibbrudne fra
druknedøden, men andre igen kom hertil for at nyde livet, selskabet og det smukke landskab. Billetter á kr.
100,- (incl. Et glas vin og en sandwich) købes på Kystmuseet.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Hunger Games: Mockingjay Part 2”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 10. december

Kl. 10.00: ”Tosset Torsdag” på Skagens Bibliotek – Dit eventyrlige bibliotek. Elsker du også de klassiske
eventyr af H.C. Andersen og Brødrene Grimm? Kan du lide abrakadabra-fortællinger fyldt med tryllestøv,
magi og spådomme? Fortællinger om tyranner og modige helte, tåbelige tosser, fantastiske fabeldyr og
mørk magi? Ja, så skal du kigge forbi biblioteket på den fantastiske eventyrdag. Du er med til at vælge,
hvilke eventyr din bibliotekar skal læse højt, og der er masser at vælge mellem.
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 10: Gammeldags julehygge i Laurentius Butikken byder indenfor i et univers hvor alle sanser vil blive aktiveret. Lyt til legenden om LAURENTIUS
fortalt af instruktør Mads-Peter Neumann. Drik skøn hvid glögg tilberedt i store portugisiske lergryder.
Smag julens bedste hjemmebagte krydderkage – bagt i fantastiske forme i butikkens store ovn. Oplev den
franske kok Nicolas Vahé og hans fortryllende madprodukter. Velkommen til råhygge i LAURENTIUS
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Suffragette”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Fredag d. 11. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen” (Akustisk fingerpickin blues).
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 11: Scenen er din på Jakobs Café - En event, hvor
børn og voksne kan indtage scenen og gi’ et nummer - enten a capella eller karaoke! Imens byder Jakobs
Café på hjemmelavet gløgg og varm chokolade! Alle er velkomne! Hvis man vil synge, er det muligt (men
ikke nødvendigt) at advisere os i forvejen på 98 44 16 90.
Kl. 21.00: Natbio i Skagen Bio - ”Locke”. Varighed: 85 min. Entré: 50 kr. Billetter købes på skagenbio.dk
eller ved indgangen.

Lørdag d. 12. december
Kl. 10.00-15.00: Spejdere på Pladsen ved Vandkunsten. Kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far…
Mød også julemanden der har godter med til børnene. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og
sjov! Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. Organist Rikke Kursch spiller advents og julemusik af Buxtehude,
Eftesøl, Webber og Bach. Fri entré.

Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Straight” (Dire Straits cover & Rock).
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 12: Julehygge på Hotel Skibssmedien - Kom og
oplev hvordan et af havnens smedeværksteder er ombygget til velfungerende hotel og ferielejligheder. Den
originale esse er bevaret i receptionsområdet. Der vil være mulighed for rundvisning på både hotellet og i
ferielejlighederne. Vi byder på kaffe, te eller hvid gløgg og julebagværk. Hjertelig velkommen.

Søndag d. 13. december – 3. søndag i advent
Kl. 10.00-17.00: Alle børn kan prøve at blæse deres egen glaskugle i julemandens glaspusteri. Der vil
være usædvanligt meget julehygge for både børn og voksne. Line Pawelczyk pynter og udsmykker med
lækker strik, malerier og tegninger. Vi glæder os som små julenisser til at se jer! Pris for at blæse juleglaskugle: kr. 80,-. Kuglen hentes dagen efter, når den er ordentligt afspændt og afkølet i afspændingsovnen.
Sted: Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen.
Kl. 11.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Kør en tur med hestevognen fra Farm Fun - eller hyg med
spejderne på Pladsen ved Vandkunsten. kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far - og mød julemanden
der har godter med til børnene! Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo.
Kl. 13.00: Offentlig omvisning i Michael og Anna Anchers Hus - Oplev Michael og Anna Anchers private og
meget fascinerende hjem, bevaret præcis som det stod da Anna Ancher døde i 1935. Der fortælles både om
kunstnerparrets liv og de mange kuriøse kunstværker i hjemmet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Emma og Julemanden”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 14.00: JULEMATINÉ m. Sæby Bigband & Kappelborgs Venner i Kulturhus Kappelborg. Det bliver igen i
år et forrygende big-band-jule-brag, der venter publikum, når Sæby Bigband giver julematinékoncert. Skøn
gløgg og hjemmebagte småkager kan købes. Som noget nyt er Julematinéen udvidet med bl.a. amerikansk
lotteri før koncerten samt i pausen. Det er foreningen Kappelborgs Venner, der står bag, og overskuddet
herfra går til støtte til børnearrangementer på Kappelborg i 2016. Vinderlodder udtrækkes efter koncerten.
ENTRÉ: kr. 90,-. Medl. Kappelborgs Venner: Fri entré ved tilmelding til info@kappelborgskagen.dk senest 10.
december. BILLETSALG: Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk samt Skagens Bibliotek.
Kl. 14.30-16.30: Ældre Sagen afholder søndags-cafe i Ankermedet Dagcenter. Musik og sang v/Peter
Sørensen. Alle er velkomne.
Kl. 16.00: Musikgudstjeneste i Hulsig Kirke ”På vej til Bethlehem” – musik og læsninger som optakt til julen.
Efterfølgende gløgg og æbleskiver på Hesselholt.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Hunger Games: Suffragette”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Kl. 19.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 13: Luciaoptog i Den Svenske Sømandskirke. Kom
og oplev denne hyggelige højtidelighed, som har været en tradition i Sømandskirken gennem mange år. Når
mørket falder på, kommer Lucia med lys, håb og kærlighed og lyser op i kirken. Efter optoget er der kaffe,
pepparkakor, ”lussekatt” og lotteri. Arrangementet er for børn og voksne.

Mandag d. 14. december
Kl. 10.00: ”Juletræets hemmelighed” – teater for de 2-5 årige på Skagens Bibliotek v/ Randers Egnsteater.
Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til
træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften fra dengang, hun var barn. Hør
hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel
juleaften for dem alle sammen. En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de mindste. Entré: 10 kr.
Billetter købes på Skagens Bibliotek el. bibl.frederikshavn.dk
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 90,- som
betales ved tilmelding.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 14: Vi pynter juletræ hos Skagen Toys - Vær med
til og pynte vores flotte juletræ med Lego pynt, som børnene selv skal være med til at bygge. Der vil være
en lille give-away til alle søde nissebørn, som kommer og hjælper os med at pynte træet.
Kl. 16.00: Luciaoptog og julehygge - Kom og oplev julefreden sænke sig på Kappelborg, når rummene
fyldes med levende lys og et yndigt lokalt Luciaoptog, der med lette skridt bærer lyset frem og synger Santa
Lucia. Luciapigerne vil bevæge sig op igennem biblioteket og afslutte med nogle Luciasange i foyeren.
Lysene slukkes og stilheden sænker sig. Biblioteket er vært ved lidt juleknas, kaffe og saftevand. Arrangeret
af Skagens bibliotek i samarbejde med den Svenske Sømandskirke.
Kl. 19.30: KORKONCERT i Skagen kirke med Vor Frue Kirkes kor, Aalborg. Dirigent Rikke Kursch, ved orglet
Flemming Dreisig. Julens salmer, engelske carols og virtuos orgelmusik. Afholdes til fordel for sognets
julehjælp og der er fri entré.

Tirsdag d. 15. december
Kl. 14.00: Julebanko på det tidligere Clausens Hotel (nu en del af Foldens Hotel). Entré kr. 48,- inkl. gløgg,
brunkager og æbleskiver. Dørene åbner kl. 13.30 – reserver plads på tlf. 98 44 11 66.
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 15: Kunstner for en dag i Galleri Bo - Galleri Bo
pigerne har spændt et lærred op og gjort maling & pensler klar til alle der har lyst til at blive kunstner for en
dag. Kom og mal dit helt eget billede. Og kom i julestemning.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Spionernes Bro”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 16. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 16: Jul på Hotel “Inger” - Bag låge nummer 16
venter en duft af gløgg og brunkager. Dekorer selv dit helt eget brunkagejulehjerte med glasur i mange
forskellige farver. Vi får besøg af blomsterdekoratør Sussi fra Tonnys blomster. Hun vil lave juledemonstration fra kl. 16 -17. Vi glæder os til at se børn og voksne til en hyggelig eftermiddag.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Spionernes Bro”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 17. december
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 17: Frønsejul i Spar Nord - Englene åbner lågen og
børn & voksne inviteres indenfor, hvor Spar Nord ønsker alle en glædelig jul, og hvor Musikskolens Børnekor
med deres dejlige julesange vil få os alle i den helt rette julestemning. Vi hygger med gløgg, saft og kaffe og
selvfølgelig julekage-knas. Og mon ikke vi får besøg af Frønse - kom og vær med.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Under Sandet”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Fredag d. 18. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 18: Jul i poolen på Color Hotel Skagen - Color Hotel
Skagen byder alle velkommen til en hyggelig og varm eftermiddag. Der vil være mulig for at hoppe i vores
udendørs pool som er varmet op til ca. 21 grader, og derefter kan du prøve de finske saunahytter. Bagefter
står restauranten klar med boller og varm kakao. Arrangementet er for både børn og voksne. Pris per person
50,00 kr. (medbring selv håndklæde).

Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med H.P. Lange.

Lørdag d. 19. december
Kl. 10.00-15.00: Farm Fun hestevogn og spejdere på Pladsen ved Vandkunsten. Kig ind i teltet og lav
julegaven til mor og far. Mød også julemanden der har gaver med til børnene. Spejderne hygger om alle
børn med konkurrencer og sjov! Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. Organist Jette Plougheld spiller en halv times dejlig julemusik. Fri
entré.
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” – Den nye udvidelse af Skagens Museum har stået færdig og
været åben i sommeren 2015. Imens gennemgår Ulrich Plesners smukke del af museet fra 1928 en
gennemgribende renovering og hele det nye museum åbner for publikum i 2016. Hør hvordan arkitekten og
museet har tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige museumsbygning, hvad det betyder for de
kommende udstillinger og hvordan man vil bevare museets helt særlige sjæl. Turen går også til Brøndums
Hotel, der spillede en afgørende rolle både for Skagensmalerne og for Skagens Museum. Hør hvordan
ånden fra Skagensmalerne og deres værker stadig lever i bedste velgående, og oplev den unikke atmosfære
over en kop kaffe i Brøndums Blå Stue. Pris kr. 100,- incl. kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med” Keinstein” (nytårskoncert- ståpladser).
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 19: Jul i Vinspecialisten - Englebørn, Skawboere og
gæster bydes velkommen til julehygge i Vinspecialisten. Vi har pyntet op og butikken syder af julestemning.
Kom og hyg med os - vi byder på lidt godter, bla. chokolade fra Summerbird og lakrids by Bülow. Til de
voksne er der smagsprøver på julens vine - kom og bliv inspireret.

Søndag d. 20. december – 4. søndag i advent
Kl. 10.00-17.00: Alle børn kan prøve at blæse deres egen glaskugle i julemandens glaspusteri. Der vil
være usædvanligt meget julehygge for både børn og voksne. Line Pawelczyk pynter og udsmykker med
lækker strik, malerier og tegninger. Vi glæder os som små julenisser til at se jer! Pris for at blæse juleglaskugle: kr. 80,-. Kuglen hentes dagen efter, når den er ordentligt afspændt og afkølet i afspændingsovnen.
Sted: Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen.
Kl. 11.00-15.00: Midtbyen i Skagen fyldes af dejlig julemusik. Farm Fun hestevogn og spejdere på Pladsen
ved Vandkunsten. Kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Mød også julemanden der har gaver med til
børnene. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og sjov! Fra kl. 13.00: UDTRÆKNING AF
HOVEDGEVINSTER I ÅRETS HANDEL LOKALT KONKURRENCE på Pladsen ved Vandkunsten.
Kl. 13.00: Offentlig omvisning i Michael og Anna Anchers Hus - Oplev Michael og Anna Anchers private og
meget fascinerende hjem, bevaret præcis som det stod da Anna Ancher døde i 1935. Der fortælles både om
kunstnerparrets liv og de mange kuriøse kunstværker i hjemmet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Emma og Julemanden”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 14.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 20: Skagensmalerkonfekt for store og små i
Anchers Hus - Inde bag dagens kalenderlåge gemmer sig én af Skagens Museums søde museumsformidlere,

der vil fortælle om P. S. Krøyers berømte maleri Hip, hip, hurra! fra 1888, hvis inspirationskilde var en
indflytterfrokost, der netop fandt sted i Ancher-familiens have i 1884. Efter den lille fortælling kan man lave
velsmagende skagensmaler-konfekt for store og små med konfektmester Claus Bruun i Saxilds Gaard. Husk
også at besøge Anchers Hus, hvor der som altid er gratis entré for børn og unge under 18 år.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Under Sandet”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 21. december
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 90,- som
betales ved tilmelding.
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 21: Jul og jubilæum på Skagen Bryghus - Bag låge
nr. 21 gemmer der sig præsentation af Skagen Bryghus 10 års jubilæums øl, og en præsentation af en bog,
om de første 10 år af Skagen Bryghus's levetid. Skagen Bryghus er vært ved smagsprøve på Jubilæumsøllen, som er en Bock-øl brygget på gammeldags gulvmaltet malt og en fin nobel humle - Perle. Der er
sodavand og chips til børn iflg. voksne.

Tirsdag d. 22. december
Kl. 14.00: Julebanko på det tidligere Clausens Hotel (nu en del af Foldens Hotel). Entré kr. 48,- inkl. gløgg,
brunkager og æbleskiver. Dørene åbner kl. 13.30 – reserver plads på tlf. 98 44 11 66.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 22: Fransk julehygge på Ruths Hotel - ”KOM
INDENFOR I VARMEN” - åbn op for ægte fransk julehygge i hjertet af Gl. Skagen. Nyd den smukke
juledekoration med små juletræer og fakler på terrassen foran Ruths Brasserie mens juleenglene ankommer
til Ruths Hotel. Når lågen åbnes er vi klar til at servere den franske form for gløgg kaldet "Vin Chaud".
Herefter er der højtlæsning for børnene foran den knitrende ild i pejsestuen, mens de voksne kan komme
med på en lille rundtur og få fortalt historien om Ruths Hotel – En historie om skibsforlis, kærlighed og
selvfølgelig udviklingen fra et historisk badepensionat til Danmarks mest eksklusive badehotel. Hele
arrangementet er primært for voksne, der er dog varm chokolade og højtlæsning for børn.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Under Sandet”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 23. december - Lillejuleaften
Kl. 18.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 23: Jul ved Det Gamle Rådhus - Det Gamle Rådhus
synger julen ind - Kom forbi Det Gamle Rådhus den sidste dag inden Juleaften, hvor vi sammen synger julen
ind, mens vi venter spændt på overraskelsen bag kalenderlågen. Husk at medbringe et lys. Arrangementet
er for både børn og voksne.

Torsdag d. 24. december - Juleaftensdag
Kl. 14.00: Skagens Levende Julekalender Låge nr. 24: Jul i Skagen Kirke - Så er det Juleaften!
Englebørnene lukker lågen op til den strålende og juleudsmykkede Skagen Kirke, en halv time inden den
første julegudstjeneste kl. 14.30. Der er også gudstjeneste kl. 16.00 og kl. 23.30. Gudstjenesterne er for
børn og voksne i alle aldre!
Kl. 21.00: Dans om juletræet på Hulsig banegårdsplads. Alle er velkomne til at være med. Vi synger et par
julesange og ønsker hinanden glædelig jul. Hulsig Borgerforening har sanghæfter til at låne ud.

Fredag d. 25. december – 1. juledag
Kl. 10.30-14.00: Sandormen kører fra p-pladsen og til spidsen af Grenen. Få en dejlig oplevelse med en
tur på Grenen. Her er dejlige naturoplevelser blandt fugle, stensletter og helt nyt land. Pris voksne kr. 25,00
– børn u. 12 år kr. 15,00.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”The Jamband!”.

Lørdag d. 26. december – 2. juledag
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med” Mathiez Band” (Jule-Rock & Pop).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Creed”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 75,-.

Søndag d. 27. december
Kl. 13.00: Offentlig omvisning i Michael og Anna Anchers Hus - Oplev Michael og Anna Anchers private og
meget fascinerende hjem, bevaret præcis som det stod da Anna Ancher døde i 1935. Der fortælles både om
kunstnerparrets liv og de mange kuriøse kunstværker i hjemmet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Emma og Julemanden”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Under Sandet”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 28. december
Tirsdag d. 29. december
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Creed”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 75,-.

Onsdag d. 30. december
Kl. 12.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Under Sandet”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 31. december - Nytårsaftensdag
Godt nytår !
Særudstillinger og gallerier:
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10-18 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Særudstilling. ”Solskin – Anna Ancher og lyset”. I
en stor del af Anna Anchers interiørmalerier spiller det naturlige dagslys og ikke mindst det lys, der kommer
fra solskinnet, en væsentlig rolle. Lysindfaldene fungerer ofte som et værk i værket, og i flere af hendes
skitser får lysindfaldet større betydning end de personer, hun har gengivet. Hun fangede ikke kun lyset i
flere af sine større og mere gennemarbejdede værker men også i utallige små skitser. Skitserne kan opfattes
som en slags malede dagbogsnotater over lyset, og det farvespil, som et bestemt lysindfald sætter i gang.
Denne udstilling sætter fokus på et udvalg af Anna Anchers malede skitser af lyset, både nogle af de kendte
skitser men også nogle af de mere ukendte.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: Jul på Grenen 2015 –Udstilling med
danske kunstnere samt værker af museets stifter Axel Lind. På Juleudstillingen i Sal 1 vises værker af bl.a.
Jens Sørensen, Mogens Andersen, Ulla Becker, Karina Meedom og Nils Møller.
Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen: Den nordjyske glaskunstner Jonas Brus Stæhr har
etableret sig i Skagen Torvehal. Her kan man opleve et arbejdende værksted og de færdige brugs- og
kunstgenstande – se mere på www.skagenglaspusteri.dk Glaspusteriet er åben hele året.
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag og
fredag 11.00 - 17.30. Lørdag 10.00 - 14.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00.
Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Susanne Lanng, Niels Ottesensvej 5, Gl. Skagen: Smykker i Gl. Skagen v/ Susanne Lanng. Arbejdende
værksted og udstilling af smykker i hjertet af Gl. Skagen - 150m fra Solnedgangs-pladsen - i gammelt
lyserødt fiskerhus. Der er åbent hele året - dog med skiftende åbningstider - eller ring for aftale på telefon
98 44 33 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk

Galleri Hesselholt, Hulsigvej 19, Hulsig: Design – Kunsthåndværk – Gaver. Åbningstider: Mandag –
Fredag kl. 10.00 - 17.30. Lørdag – søndag kl. 10.00 - 16.00. Lukket den 24. – 26. december. Åbent den 27.
– 30. december kl. 10.00 - 16.00. Lukket den 31. december. Besøg også vores hjemmeside på www.gallerihesselholt.dk
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Lukket pga. større ombygning og udvidelse af
museet.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. 26.-28/12:
dagligt kl. 11.00-16.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: 26.-28/12: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: 1.-18/12: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00. Lukket 23. -26. & 31.
december. 27.-30. december kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-20/12: Lørdag & søndag kl. 11.00-15.00 samt 25. &
30/12 kl. 11.00-13.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
1.-23/12:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

28.-30/12:
Dagligt

Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt
Kl. 08.00-22.00 (kun med lånerkort)
Det selvbetjente bibliotek er lukket 24. & 31. december samt 1. januar.
Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Kl. 10.00-17.00
Fredag – lørdag
Kl. 10.00-14.00
Dog lukket 23. december 2015 – 3. januar 2016.
Aalbæk Bibliotek, Gaardbovej 6, Aalbæk:
Tirsdag

kl. 14.00-18.00

Svømmehallens åbningstider (Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen):
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

kl. 17.30 - 19.00
Kl. 06.00 - 08.00 & kl. 13.00 – 15.00
kl. 19.00 - 21.00
Kl. 06.00 - 08.00 & kl. 19.00 - 21.00
kl. 15.00 - 18.00
kl. 13.00 - 16.00

Bemærk – svømmehallen holder lukket i perioden 21. december 2015 -1. januar 2016 pga.
renovering !

Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Computere med internetadgang til fri
afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger
koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket. Tlf.: 98 45 92 00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
Kokkenes Café & Restaurant, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 48 88
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24.

