Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2016
Fredag d. 1. januar
kl. 13.00-16.30: Velkommen 2016 – stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding på tlf. 98 44 16 90.
kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer igen i år i samarbejde med Hjerteforeningen den traditionelle
Nytårsmarch. Vi mødes i Skagen OK og Motions klubhus, Gl. Landevej 47, 9990 Skagen. Efter en kort
velkomst begiver vi os ud i skoven på en ca. 5 km gåtur og efter hjemkomsten er vi vært ved en kop kaffe
og en småkage. START DET NYE ÅR MED EN SUND OPLEVELSE.

Lørdag d. 2. januar
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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Grey Beard Boogie Band” – Skagen Band (Det gamle
Red Beard).

Søndag d. 3. januar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Hemmelige Opskrift”. 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 ”Star Wars: The Force Awakens”-3D. 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. 4. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. 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 ” Marschall Pelissier”), 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. I januar, februar og marts måned afsluttes turen med en kop kaffe. Tilmelding
til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 115,-. Børn 4-12 år kr. 25,-. Betales ved tilmelding. Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning.

Kl. 19.00: Højskoleaften i Aalbæk Kulturhus. De garvede spillemænd " Dorf og Klitgaard" - Entré incl. kaffe
og brød Kr. 60,-.

Tirsdag d. 5. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Force Awakens”-3D. 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. 6. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Knap og robust - arkitekten Ulrik Plesner i
Skagen” - Med stor sans for materialets stoflighed og udtryksmuligheder kom arkitekten Ulrik Plesner til at
præge Skagen mellem 1890 og frem til sin død i 1933. I de mange frugtbare arbejdsår byggede eller
ombyggede han omtrent 35 bygninger i byen, og livet på og omkring Brøndums hotel var hans faste
holdepunkt. Kom og hør nærmere om Skagen, Plesner og nogle af hans elegante og originale værker. Gratis
for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Force Awakens”-3D. 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. 7. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Force Awakens”-3D. 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. 8. januar
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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Dennis Nielsen” – Akustisk rock.

Lørdag d. 9. januar
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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jack Flash” – Rock & Rolling Stones numre.

Søndag d. 10. januar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Hemmelige Opskrift”. 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. 14.30-16.30: Ældre Sagen afholder søndags-cafe i Ankermedet Dagcenter. Foredrag v/Bo Storm:
“Til fods gennem St. Gotthard-passet i Schweiz”. Alle er velkomne.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Force Awakens”-3D. 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. 11. januar
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. 11.00: BabyBio i Skagen Bio ”Joy”. 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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. 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 ” Ernst samt Brooklands”), 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. I januar, februar og marts måned afsluttes turen med en kop kaffe. Tilmelding
til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 115,-. Børn 4-12 år kr. 25,-. Betales ved tilmelding. Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning.
Kl. 19.30: ”HELMIG OG KÆRLIGHEDEN” – foredrag i Kulturhus Kappelborg - Mød forfatter Kirsten
Jacobsen, som har skrevet den første biografi, Thomas Helmig selv har medvirket i. Kirsten fortæller om sit
møde med sangeren og hans musik, om det tætte samarbejde om bogen og om Thomas Helmig som
menneske og kunstner. Entré: Kr. 100,-. Billetter kan købes på bibl.frederikshavn.dk eller på Skagens
Bibliotek. Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.

Tirsdag d. 12. januar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”The Lunchbox” i biografen og spis frokost bagefter på Jakobs
Café. Pris: kr. 125,-. Medlemmer af Skagen Bio kr. 100,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles
på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 14. december og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 10. januar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Joy”. 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. 13. januar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”The Lunchbox” i biografen og spis frokost bagefter på Jakobs
Café. Pris: kr. 125,-. Medlemmer af Skagen Bio kr. 100,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles
på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 14. december og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 10. januar. Billetten kan kun købes med frokost.

Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Knap og robust - arkitekten Ulrik Plesner i
Skagen” - Med stor sans for materialets stoflighed og udtryksmuligheder kom arkitekten Ulrik Plesner til at
præge Skagen mellem 1890 og frem til sin død i 1933. I de mange frugtbare arbejdsår byggede eller
ombyggede han omtrent 35 bygninger i byen, og livet på og omkring Brøndums hotel var hans faste
holdepunkt. Kom og hør nærmere om Skagen, Plesner og nogle af hans elegante og originale værker. Gratis
for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Joy”. 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. 14. januar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”The Lunchbox” i biografen og spis frokost bagefter på Jakobs
Café. Pris: kr. 125,-. Medlemmer af Skagen Bio kr. 100,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles
på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 14. december og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 10. januar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. Pris kr. 100,- incl.
kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Jagten på Chaplin”. 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. 15. januar
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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jens Fisker” – Solo Jazz-guitar.

Lørdag d. 16. januar
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. 11.00, 16.00 & 19.30: NYTÅRSKONCERT 2016 med Marie Carmen Koppel og Jens-Christian Wandt i
Kulturhus Kappelborg. Alle koncerter er pt. udsolgt - Eventuelle resterende billetter købes på
www.skagenbilletten.dk eller Skagen Turistbureau.
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. 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 ”Spotlight band” – Rock og populære hits.

Søndag d. 17. januar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Villads fra Valby”. 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Jagten på Chaplin”. 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. 18. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. 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 ” Catharine samt Caroline”), 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. I januar, februar og marts måned afsluttes turen med en kop kaffe. Tilmelding
til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 115,-. Børn 4-12 år kr. 25,-. Betales ved tilmelding. Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning.

Tirsdag d. 19. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Burnt”. 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. 20. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Knap og robust - arkitekten Ulrik Plesner i
Skagen” - Med stor sans for materialets stoflighed og udtryksmuligheder kom arkitekten Ulrik Plesner til at
præge Skagen mellem 1890 og frem til sin død i 1933. I de mange frugtbare arbejdsår byggede eller
ombyggede han omtrent 35 bygninger i byen, og livet på og omkring Brøndums hotel var hans faste
holdepunkt. Kom og hør nærmere om Skagen, Plesner og nogle af hans elegante og originale værker. Gratis
for museets gæster.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Burnt”. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.

Torsdag d. 21. januar
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. Pris kr. 100,- incl.
kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Hateful Eight”. 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. 22. januar
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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”H.P. Lange” – New Orleans Blues.

Lørdag d. 23. januar
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. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. 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 ”Dirty Guns” – Fed Rock (kendt fra Træf på
Topppen).
Kl. 15.00: DAG&NATBIO i Skagen Bio. ”St. Vincent”. 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. 50,-.

Søndag d. 24. januar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i

plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Villads fra Valby”. 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 ”The Hateful Eight”. 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. 25. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. 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 ” Almuth”), 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. I januar, februar og marts måned afsluttes turen med en kop kaffe. Tilmelding
til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 115,-. Børn 4-12 år kr. 25,-. Betales ved tilmelding. Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning.

Tirsdag d. 26. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Hateful Eight”. 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. 27. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Knap og robust - arkitekten Ulrik Plesner i
Skagen” - Med stor sans for materialets stoflighed og udtryksmuligheder kom arkitekten Ulrik Plesner til at
præge Skagen mellem 1890 og frem til sin død i 1933. I de mange frugtbare arbejdsår byggede eller
ombyggede han omtrent 35 bygninger i byen, og livet på og omkring Brøndums hotel var hans faste
holdepunkt. Kom og hør nærmere om Skagen, Plesner og nogle af hans elegante og originale værker. Gratis
for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Hateful Eight”. 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. 28. januar

Skagen Vinterbaderfestival 2016 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. Pris kr. 100,- incl.
kaffe. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 13.00. Mødested: Foran Brøndums Hotel.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Kollektivet”. 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. 20.30: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Dúné”. Det danske rockband ”Dúné” behøver for de fleste
ingen yderligere præsentation. Bandet er kendt for deres energiske liveshows og vilde rockattitude, og har
vundet adskillige danske priser samt turneret verden rundt med deres eksplosive liveoptrædener. På
Kappelborg er rammerne mindre end ved de vanlige Dúné koncerter - så publikum kommer her tæt på.
ENTRÉ: kr. 190,- (Ståpladser). Baren åbner kl. 19.30. BILLETSALG: www.skagenbilletten.dk el. Skagen
Turistbureau. ARRANGØR: Kulturhus Kappelborg.

Fredag d. 29. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2016 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
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. 15.00: Opera - Skagen Bio viser i samarbejde med Skagen Musik- og Teaterforening operaen
”Don Giovanni” (Don Juan) af Wolfgang Amadeus Mozart i en opførelse fra Sidney Opera House. Billetprisen
er 150 kr. For medlemmer af de to foreninger (Skagen Bio og Skagen Musik og Teaterforening) er
billetprisen 125 kr. Billetter kan reserveres på www.skagenbio.dk
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Beatjam” – Beatles cover.

Lørdag d. 30. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2016 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
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. 14.00-15.00: ”Mens Museet bygger..” - Hvad mon der foregår på byggepladsen ved Skagens Museum
og hvad er tankerne bag byggeriet? Dét og meget mere kan du høre om på denne guidede tur, der giver en
introduktion til fremtidsplanerne for Skagens Museum, der i 2015 åbner med en flot tilbygning. 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 Krages Bageri, hvorfra vi nyder synet af den nye smukke bygning over en kop kaffe. 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 ”Gas-Bi-Dua” – Gasolin/Shubidua cover.

Søndag d. 31. januar

Skagen Vinterbaderfestival 2016 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Filmen om Radiserne”-3D. 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 ”Kollektivet” (med undertekster). 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,-.
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).
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, Yianni Souvatzoglou - bronze, malerier af bl.a. Maibrit
Bo, Lars Kristian Hansen, Gagik Manoukian, Pia Hørlyck og Jarl Andersen plus mange flere. Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30, lørdag kl. 10.00-14.00. Eller ring for aftale på tlf. 40 30 51 01. 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: Torsdag søndag 10.00 - 17.30. Besøg også vores hjemmeside på www.galleri-hesselholt.dk
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum: Lukket frem til 13. februar pga. større ombygning og udvidelse af museet.
Kystmuseet Skagen: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00.

Skagens Bamsemuseum: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl. 14.00-18.00.
Skagen Turistbureau:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Lukket 1. januar.
Skagens Bibliotek:
Dagligt

Kl. 08.00-22.00 (kun med lånerkort)

Det selvbetjente bibliotek er lukket 1. januar.
Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek er lukket 1.- 3. januar 2016.
Aalbæk Bibliotek:
Tirsdag

kl. 14.00-18.00

Svømmehallens åbningstider:
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 er lukket 1.-3. januar 2016.
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse.
Tlf.: 98 45 92 00. 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.
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
Café & Restaurant Kokkenes, 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.

