Det sker i Skagen/Aalbæk - februar 2016
Mandag d. 1. februar
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 ”Savner dig allerede”. 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. 13.00: 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 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,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. 2. februar
Kl. 19.00: Højskoleaften i Aalbæk Kulturhus. Frode Muldkjær: ”Historier og sange” fra hans DR liv, fra
barndommens gade og fra hans garagehøjskole. Entré incl. kaffe og brød Kr. 60,-.
Kl. 19.30: 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,-.

Onsdag d. 3. februar
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. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails” - Fra
1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele verden.
Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og køkkenet
diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1. klasses underholdning, spændende konkurrencer og
dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus. ”Man binder os på mund og hånd…” v/ visesanger Ole
Sylow og pianist Poul Bendixen. Fri entré. Tilmelding senest 2. februar kl. 12.00 på tlf. 98 44 26 44.

Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: 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,-.

Torsdag d. 4. februar
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: FOREDRAG VED MICHELLE HVIID på Skagens Bibliotek. Michelle Hviid er foredragsholder,
blogger, radio- og tv-vært. I december 2014 blev Michelle Hviid opereret for en godartet tumor i hovedet.
Efter operationen blev hun delvist lammet. Få Michelles historie råt for usødet, om systemet og om at starte
forfra. Hør om hendes bog ”Råstyrke - da livet tog en tumorkolbøtte”. Forbered dig på et livsstykke af en
kvinde der både får dig til at græde og grine, og får dig til at leve livet fuldt ud, hver eneste dag. Billetpris
kr. 150,-. Billetter kan købes på bibl.frederikshavn.dk eller på Skagens Bibliotek.Arrangeret af Skagens
Bibliotek.
Kl. 19.30: 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,-.

Fredag d. 5. februar
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 ”Mads Toghøj” – akustisk rockguitar.

Lørdag d. 6. februar
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. 12.30: Frokost-koncert i Den Svenske Sømandskirke med Rune Elsen Carlsson, Pär Sörman, Marianne
Kostöl og Malene Falck. Desuden medvirker Steen-Vidar Larsen og Öistein Rian. Alle er velkomne og der er
fri entré.
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 HIGH VOLTAGE (AC/DC coverband).

Søndag d. 7. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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,-.

Mandag d. 8. februar
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 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,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: ’Konstellationer’ – en romance med uendelige muligheder. Marianne og Roland mødes, finder
sammen, de går fra hinanden, og de mødes igen. Han er biavler, og hun er astrofysiker med forstand på
strengeteorier og parallelle universer. Forestillingen fokuserer på de centrale momenter i deres forhold, som
strækkes ud og sættes sammen igen i en række scener, der genspilles i forskellige former og med
varierende udfald. Tilfældigheder spiller ind, og betoningen eller valget af enkelte ord har indflydelse på,
hvordan deres forhold udvikler sig.
Publikum kan glæde sig til vel sæsonens stærkeste kærlighedsteater. En eksplosiv romantisk komedie om
kærlighed, skæbne og den frie vilje.
Entré Kr. 150,-, Medl. Skagen Musik- & Teaterforening / Kappelborgs Venner kr. 100,-. Medlemskort skal
kunne fremvises ved forlangende. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el.
Skagens Bibliotek. Arr.: Kappelborg i samarbejde med Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen.

Tirsdag d. 9. februar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Taxi Teheran” 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 18. januar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 7. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: 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,-.

Onsdag d. 10. februar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Taxi Teheran” 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 18. januar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 7. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
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. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails” - Fra
1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele verden.
Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og køkkenet
diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1. klasses underholdning, spændende konkurrencer og
dans var en selvfølgelighed. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: 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,-.

Torsdag d. 11. februar
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Taxi Teheran” 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 18. januar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 7. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Revenant”. 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. 12. februar
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 ”Crazy Hearts” (Akustisk Duo).
Kl. 19.00: DINNER & SHOW M. STINE BRUUN & MARTIN KNUDSEN i Kulturhus Kappelborg - en blanding
af cabaret, revy og musikalske satire, samt en ganske udsøgt menu kreeret af Restaurant de 2 Have. Bedst
som du sidder og nyder maden, og måske taler med din sideman "popper" Stine & Martin op og leverer et

festfyrværkeri af latterkrampende og musikalske shownumre. I år udvidet med besøg af The Special Local
Guests; Peter Friis & Tage Hylander, som nok skal få latteren frem hos publikum. Entré inkl. menu kr. 445.Billetter købes på Skagen Turistbureau, Skagens Bibliotek eller på www.skagenbilletten.dk.
Kl. 19.00: Intimkoncert med Anne Linnet på Jakobs Café. Entré Kr. 595,- inkl. 3-retters menu. Begrænset
antal pladser. Billetter købes via www.jakobscafe.dk

Lørdag d. 13. februar
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 “Jimi & The Double of Trouble” (Stevie Ray Vaughan,
Jimi Hendrix cover & Bluesrock).
Kl. 19.00: DINNER & SHOW M. STINE BRUUN & MARTIN KNUDSEN i Kulturhus Kappelborg - en blanding
af cabaret, revy og musikalske satire, samt en ganske udsøgt menu kreeret af Restaurant de 2 Have. Bedst
som du sidder og nyder maden, og måske taler med din sideman "popper" Stine & Martin op og leverer et
festfyrværkeri af latterkrampende og musikalske shownumre. I år udvidet med besøg af The Special Local
Guests; Peter Friis & Tage Hylander, som nok skal få latteren frem hos publikum. Entré inkl. menu kr. 445.Billetter købes på Skagen Turistbureau, Skagens Bibliotek eller på www.skagenbilletten.dk.

Søndag d. 14. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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. 10.00-14.00: ”Kan du lide action?” - Kom ud at køre i store entreprenørmaskiner. Se hvordan de
fungerer og hvad de bruges til. Pladsen vil være åben denne dag for alle. Er du barn, skal du tage en voksen
med. Der vil bl.a. blive fortalt hvordan hverdagen er i denne branche, hvad de laver og hvilke udfordringer
dagen bringer. Max. 25 børn. Tilmelding skal ske til Jørn Lyth mail@lythskagen.dk eller på telefon/sms til
Iben på 53573444, senest kl. 9.00 på dagen. Arrangementet er gratis og foregår hos Entreprenør og
kloakmester Jørn Lyth Skagen A/S på Håndværkervej 11, 9990 Skagen. Husk varmt tøj.
Kl. 11.00: Offentlig omvisning på Skagens Museum. Få genopfrisket din viden eller bliv introduceret til
skagensmalerne og museets historie. Gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Offentlig omvisning i 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 ”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. 14.30-16.30: Ældre Sagen afholder søndagscafé i Ankermedet Dagcenter. Foredrag ved advokat
Carsten Jacobsen om emnet ’Overdragelse af bolig til familiemedlemmer og andre arvelige spørgsmål´. Alle
er velkomne.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Revenant” (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,-.

Kl. 17.00: Koncert i Skagen Kirke med Stine Bramsen m. band. Arr.: Lions Club Skagen – Anna Ancher.
Koncerten er udsolgt.

Mandag d. 15. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
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. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag på Kystmuseet Skagen - Lav en flot Skagen måge eller en fin fisk. I Skagen
er mågerne overalt: på stranden og på havnen og hen over byens haver og nu også på museet to mandage
i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig hvordan du kan slibe og male en måge eller en fisk,
skåret af træ, som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til
dit værelse. Pris for aktiviteten kr. 10,-.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
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. 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. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 90,-. Billetter købes
på Skagen Turistbureau senest 1 time før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.

Kl. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 16.30-18.15: ”FISK, VRAG OG GÆSTER - SKAGENS HISTORIE” - Foredrag v/Professor. dr. scient.
Jørgen Elsøe Jensen. Hvordan var livet i Skagen før kunstnerne og de ferieglade gæster erobrede
erindringen om stedet? Det handler mit foredrag om, og Skagens historie er både dramatisk og meget
anderledes end alle andre steders historie. Det fremgår af ny forskning, som ikke alene afdækker, hvorfor
bebyggelsen kunne opstå for ca. 800 år siden, dens fysiske historie og den ejendommelige livsform, som
stedet og omverdenen definerede rammerne om i mange hundrede år. ENTRÉ kr. 100,-. Billetter købes på
www.skagenbilletten.dk, Skagen Turistbureau, Skagens Bibliotek samt ved indgangen. Arr.:
Folkeuniversitetet i Skagen i samarbejde med Skagen Lokalhistoriske Forening.
Kl. 19.00: Danseforestilling i Kulturhus Kappelborg - ”7 RUNER” - af Reumert-nomineret koreograf Lene
Boel. 7 RUNER er en rå, poetisk og dynamisk danseforestilling som henter inspiration i nordisk mytologi,
vikinger og i kultfilmen ”Hunger Games 1”. Forestillingen fusionerer breakdans, ny dans og ny cirkus og
rækker fra fortiden ind i nutiden og ud i fremtiden. Entré: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen
Bio: kr. 100,-. Unge < 20 år kr. 50,-. Billetsalg: www.kappelborgskagen.dk , www.skagenbilletten.dk ,
Skagens Bibliotek samt Skagen Turistbureau. Forestillingen er støttet af Kulturstyrelsen.

Tirsdag d. 16. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00: ”POLITIBETJENTEN” - Er du klar til at møde en af hverdagens superhelte? Vi får besøg af en af
de sejeste af slagsen, nemlig en politibetjent. En politibetjent er klar i alle mulige situationer, han holder ro
og orden og er med til at fange forbrydere, så vi kan sove trygt om natten. Mød betjenten og hør om et
spændende superhelte-job. Sted: Skagens Bibliotek. Fri entré - tilmelding nødvendig. Tilmelding på
bbib@frederikshavn.dk Arrangeret af Skagens Bibliotek.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Lysedag på Kystmuseet Skagen. Midt i vinterens mørke og kulde sætter vi lys på bordet
og i vindueskarmen. På museet kan du være med til at støbe lys i en muslingeskal eller lave et lys af bivoks.
Ude i fiskernes huse kan du se, hvordan fiskerfamilierne klarede sig med bare en enkelt lampe.
Arrangementet er gratis.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00-16.00: Guidet Vinter-bunkertur i Skagen - Få en spændende oplevelse og gå med på denne
interessante tur gennem ”Bunkernes verden”. Hvem har ikke lagt mærke til den megen beton langs kysten
ved Skagen? Nogle har måske tænkt: Hvorfor ligger de her? Hvad er de blevet brugt til og hvorfor? Få svar
på dine spørgsmål – Mød op og få en uforglemmelig dag. Rundvisningen finder sted på Sønderstrand i
klitterne ved Grenen. Tilmelding Skagen Turistbureau. Max. 35 deltagere. Pris kr. 95,- Børn 4 – 12 år kr.
25,- som betales ved tilmelding. Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr. Slutsted: Samme sted. Varighed: ca. 2
timer.
Kl. 15.00: 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. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 16.00-17.30: Ansigtsmaling for børn. Skagen bryghus får besøg af ”Hiroro”, som vil male børnenes
ansigter. Vi kan ikke garantere at alle børn bliver malet, men vi vil gøre vores for at alle der kommer får
muligheden. Der kan selvfølgelig købes sodavand og øl under arrangementet. Arrangementet foregår på
Skagen Bryghus, Kirkevej 10, Skagen.
Kl. 16.00: ”Trylle Ole” besøger Skagen Strand i Hulsig. Spændende og underholdende trylleshow med
trylle-kunstneren Ole Larsen. Entré Kr. 50,-. Efterfølgende kan man deltage i en ballonworkshop i 45 min.
Ballon workshop kr. 20,-. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Big Short”. 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. 17. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00 & Kl. 11.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Adresse: Batterivej 6. Arrangementets pris er kr. 30,- pr. person – tilmelding og betaling på
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag på Kystmuseet Skagen - Lav fine ting af strandens sten. På museet laver vi
sjove og flotte ting af spændende strandfund. Sådan nogle strandfund har børn altid samlet og leget med,

før det var almindeligt at man havde rigtigt legetøj. Det var jo helt gratis! I museets udstilling kan du se
nogle hulsten og små skaller som skagensbørn har leget med.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: ”Skifer og tegl – om museets arkitektur” – omvisning på Skagens Museum med afsæt i
renoveringen af den gamle bygning og museets nye arkitektoniske udtryk. Gratis for museets gæster.
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. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails” - Fra
1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele verden.
Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og køkkenet
diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1. klasses underholdning, spændende konkurrencer og
dans var en selvfølgelighed. 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: 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 189,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Big Short”. 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. 20.00-21.30: ”Spøgelser og spooky historier - guidet tur” - Gå ikke glip af spøgelser, gys og spooky
historier på denne guidede aftentur i Højen. Er der spøgelser ved aftenstide på Ruths Hotel, på Kikkerbakken
og på kirkegården? Hvorledes gik det til, at der var så mange strandinger ved Højen/Gl. Skagen? Hvem er
Klabautermanden og hvad er Dødemandsbjerget? Deltag på turen og få svar på nogle af dine spørgsmål.
Husk varmt tøj og lommelygter. Varighed 1½ time. Turen gennemføres kun ved min. 10 deltagere og max.
25 deltagere. Tilmelding nødvendig senest kl. 16.00 samme dag til Skagen Turistbureau. Pris kr. 125,- pr.
person, 4-12år Pris kr. 45,- som betales ved tilmelding. Mødested: foran Ruths Hotel, Højen/Gl. Skagen.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med SINNE EEG GROUP. Sangerinden Sinne Eeg har gennem de
seneste år markeret sig som en af de betydeligste jazzsangerinder i Europa - med en rytmisk sikkerhed, en
uovertruffen harmonisk sans og en sikker og charmerende sceneoptræden, der inviterer publikum med. Stilen er moderne og nordisk i tonen, men med klare referencer til “de store” jazzsangerinder inden for jazz-

og swingtraditionen. Baren åbner kl. 19. ENTRÉ: kr. 160,-. Medl. Kappelborgs Venner/Skagen Bio/Jazzy
Days: kr. 130,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk samt Skagens Bibliotek.

Torsdag d. 18. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00-12.00: Seje superhelte og fede farver! - Hvem er den sejeste superhelt? Og ved du, hvordan du
laver ham eller hende i perler…? Vi har fundet de fedeste skabeloner og alle regnbuens farver i perler, så vi
er klar på en super hyggelig dag, hvor vi er kreative med perler og får skabet en hel verden af de sejeste,
sjoveste og fineste superhelte! For børn fra 4 år. Fri entré. Tilmelding til bbib@frederikshavn.dk Sted:
Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Bolcheriet som er et vaskeægte bolchekogeri, og lav selv din
egen slikkepind. Hvornår begyndte man at spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at
lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og lav din helt egen slikkepind i Bolcheriet i Skagen. Få hjælp af
de professionelle bolchekogere, prøv selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med
en ægte håndlavet slikkepind som du selv har lavet, eller.... spis den selv. Pris kr. 20,-.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00-15.30: Bunken Klitplantage, Bamsehuset: Byg en fuglekasse – arrangement for hele familien Bolig søges. I den kommende tid kan redebyggerne komme til at konkurrere om hullerne i skovens gamle
træer, derfor er det en god ide’ at man også får sat redekasser op i haven. Mød op ved Bamsehuset i
Bunken klitplantage og få en god snak om fugle og deres boliger. Vi skal holde os varme, så vi laver bål,
kakao og kaffe/te. Bemærk: Pris for voksne 50 kr. børn gratis. Mødested: P. pladsen, Råbjergvej over for
Bunkenhus. Tog fra Nord og Syd standser ved trinbrættet i Bunken. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen
og Søren O. Sørensen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum - En af Skagens Kunstmuseums inspektører fortæller om
‘Månedens billede’ på museet, nemlig nyerhvervelsen ‘Studie af sypigens hoved, Ane’ af Anna Ancher.
Varighed ca. 20 minutter. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 15.00: 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: ”Trylle Ole” besøger Skagen Strand i Hulsig. Spændende og underholdende troldmandsshow med
tryllekunstneren Ole Larsen. Entré Kr. 50,-. Efterfølgende kan man deltage i en ballonworkshop i 45 min.
Ballon workshop kr. 20,-. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den Danske Pige”. 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. 19. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum om udstillingen ”På papir”. Aldrig før har Skagens Museum
haft mulighed for at vise en så omfattende samling af skagensmalernes værker på papir. Temaomvisningen
vil have fokus på de sarte værker i museets samling. Akvareller, pasteller, tegninger og raderinger, alle
udført på papir. Mange af værkerne er aldrig vist før. Gratis for museets gæster.
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. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 90,-. Billetter købes
på Skagen Turistbureau senest 1 time før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.
Kl. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Hoe” (Solo - fra Hawkeye & Hoe).

Lørdag d. 20. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og

stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
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. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”OLE GAS BAND” (Gasolin/Kim Larsen cover).
Kl. 20.00: Bluesnight i Kulturhus Kappelborg med OLE FRIMER BAND. Sangeren og guitaristen Ole Frimer
er, med sin unikke ”flesh to string”- teknik, både nationalt og internationalt prisbelønnet. Senest i 2011, hvor
han modtog BankNordisks Ærespris for sit mangeårige virke på de danske og udenlandske musikscener. Med
en fortid i legendariske Blue Junction og et tæt samarbejde med Peter Thorup, turnerer Ole Frimer nu med
eget band i selskab med en håndfuld topklasse musikere: Palle Hjorth (keyboard), Jesper Byllling (bas) og
Claus Daugaard (trommer). Bandet har med stor succes lanceret en ny progressiv stil med rødder i blues og
elementer fra rock, jazz og fusion. Dansksprogede tekster vinder mere og mere indpas i koncertrepertoiret,
men der gives stadig god plads til bluestraditionerne. Baren åbner kl. 19.00. ENTRÉ: kr. 160,-. Billetter købes
på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens Bibliotek. Arr.: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 21. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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. 11.00: Offentlig omvisning på Skagens Museum. Få genopfrisket din viden eller bliv introduceret til
skagensmalerne og museets historie. Gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Offentlig omvisning i 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 ”Den Gode Dinosaur”-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. 15.30-ca. kl. 17.30: Råbjerg Mile: Familievinterferietur. Milen er altid et besøg værd, måske kan vi
finde dyrespor, hvis ikke der er sne og frost, kan vi være sikre på, at der er masser af kviksand, hvad gør vi
hvis en af os sidder fast i kviksandet? En tur hvor man kan spørge om alt. Tag varmt tøj på, vintervejret
barskt i Milen. Når solen går ned, kaster vinterhimlen sit farvespil over landskabet. Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen.

Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Den Danske Pige”. 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. 22. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
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. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag på Kystmuseet Skagen - Lav en flot Skagen måge eller en fin fisk. I Skagen
er mågerne overalt: på stranden og på havnen og hen over byens haver og nu også på museet to mandage
i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig hvordan du kan slibe og male en måge eller en fisk,
skåret af træ, som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til
dit værelse. Pris for aktiviteten kr. 10,-.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
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. 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. 14.00-16.00: Hvilken superhelt vil du være? I dag kan du blive superhelt! Vi klipper masker på Skagens
Bibliotek. Vi har alle mulige forskellige, så du kan vælge lige den superhelt, som du syntes er den sejeste!
For børn fra 4 år - skal kunne håndtere en saks og have en voksen med til hjælp. Fri entré. Tilmelding til
bbib@frederikshavn.dk .
Kl. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 20.00: DAG&NATBIO i Skagen Bio - ”Whiplash”. 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,-.

Tirsdag d. 23. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Lysedag på Kystmuseet Skagen. Midt i vinterens mørke og kulde sætter vi lys på bordet
og i vindueskarmen. På museet kan du være med til at støbe lys i en muslingeskal eller lave et lys af bivoks.
Ude i fiskernes huse kan du se, hvordan fiskerfamilierne klarede sig med bare en enkelt lampe.
Arrangementet er gratis.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Guidet Vinter-bunkertur i Skagen - Få en spændende oplevelse og gå med på denne
interessante tur gennem ”Bunkernes verden”. Hvem har ikke lagt mærke til den megen beton langs kysten
ved Skagen? Nogle har måske tænkt: Hvorfor ligger de her? Hvad er de blevet brugt til og hvorfor? Få svar
på dine spørgsmål – Mød op og få en uforglemmelig dag. Rundvisningen finder sted på Sønderstrand i
klitterne ved Grenen. Tilmelding Skagen Turistbureau. Max. 35 deltagere. Pris kr. 95,- Børn 4 – 12 år kr.
25,- som betales ved tilmelding. Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr. Slutsted: Samme sted. Varighed: ca. 2
timer.
Kl. 14.00-18.00: Hvilken superhelt vil du være? I dag kan du blive superhelt! Vi klipper masker på Aalbæk
Bibliotek. Vi har alle mulige forskellige, så du kan vælge lige den superhelt, som du syntes er den sejeste!
For børn fra 4 år - skal kunne håndtere en saks og have en voksen med til hjælp. Fri entré. Tilmelding til
bbib@frederikshavn.dk .
Kl. 15.00: 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. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Steve Jobs”. 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. 24. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00 & Kl. 11.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Adresse: Batterivej 6. Arrangementets pris er kr. 30,- pr. person – tilmelding og betaling på
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag på Kystmuseet Skagen - Lav fine ting af strandens sten. På museet laver vi
sjove og flotte ting af spændende strandfund. Sådan nogle strandfund har børn altid samlet og leget med,
før det var almindeligt at man havde rigtigt legetøj. Det var jo helt gratis! I museets udstilling kan du se
nogle hulsten og små skaller som skagensbørn har leget med.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: ”Skifer og tegl – om museets arkitektur” – omvisning på Skagens Museum med afsæt i
renoveringen af den gamle bygning og museets nye arkitektoniske udtryk. Gratis for museets gæster.
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. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails” - Fra
1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele verden.
Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og køkkenet
diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1. klasses underholdning, spændende konkurrencer og
dans var en selvfølgelighed. 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: Skagen Bio viser filmen ”Antboy 3”. 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.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 189,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Steve Jobs”. 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. 20.00-21.30: ”Spøgelser og spooky historier - guidet tur” - Gå ikke glip af spøgelser, gys og spooky
historier på denne guidede aftentur i Højen. Er der spøgelser ved aftenstide på Ruths Hotel, på Kikkerbakken
og på kirkegården? Hvorledes gik det til, at der var så mange strandinger ved Højen/Gl. Skagen? Hvem er
Klabautermanden og hvad er Dødemandsbjerget? Deltag på turen og få svar på nogle af dine spørgsmål.
Husk varmt tøj og lommelygter. Varighed 1½ time. Turen gennemføres kun ved min. 10 deltagere og max.
25 deltagere. Tilmelding nødvendig senest kl. 16.00 samme dag til Skagen Turistbureau. Pris kr. 125,- pr.
person, 4-12 år Pris kr. 45,- som betales ved tilmelding. Prisen er inkl. en kop kakao. Mødested: foran Ruths
Hotel, Højen/Gl. Skagen.

Torsdag d. 25. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.00: Hverdagens sejeste superhelte Brandmænd! På Skagens Bibliotek. Er du klar til at møde en af
hverdagens superhelte? I dag får vi besøg af en af de sejeste af slagsen, nemlig en brandmand! En
brandmand er klar til at hjælpe, når du har en nødsituation og deres arbejde er fyldt af farlige situationer.
Så kom ned og hør om et spændende-superhelte-job. For børn fra 3 år. Fri entré. Tilmelding til
bbib@frederikshavn.dk
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Bolcheriet som er et vaskeægte bolchekogeri, og lav selv din
egen slikkepind. Hvornår begyndte man at spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at
lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og lav din helt egen slikkepind i Bolcheriet i Skagen. Få hjælp af
de professionelle bolchekogere, prøv selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med
en ægte håndlavet slikkepind som du selv har lavet, eller.... spis den selv. Pris kr. 20,-.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 14.00-ca.17:30: Bunken Klitplantage og Råbjerg Mile: Familevintervandretur. Tempoet tilpasses så alle
i familien kan følge med. Efterhånden er denne tur blevet til en tradition. Vi går gennem plantagen til
Råbjerg Mile, her kan vi opleve kviksand, hvis det ikke er frostvejr. Vinteren betyder ro i naturen, derfor er
der gode chancer for at se dyr og dyrespor i området. Inden vi går i Milen, tænder vi bål ved Shelterpladsen
og styrker os med den medbragte kaffe/te. Mødested: P-pladsen i Bunken klitplantage på Råbjergvej, lige
overfor Bunkenhus. Se efter Ugleskiltet. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel.
Kl. 15.00-18.00: Koncert med ”Wock n' Woll” fra Nordstjernen (Det beskyttede værksted). De havde Deres
debut sidste år i vinterferien, hvor der var godt gang i Bryghuset med alle pladser besat. Kom ind og klap
med, når de lokale går på scenen på Skagen Bryghus.
Kl. 19.30: SMÅ KATASTROFER - af den virtuose mestermimiker Paolo Nani. Glæd dig til en ny forestilling i
Kulturhus Kappelborg der fejrer hverdagens små sejre over livets benspænd, så vi griner, bliver rørte og går
rigere hjem. Den stakkels skuespiller i SMÅ KATASTROFER bliver udsat for alle de ulykker der kan ramme en
forestilling. Mikrofoner virker ikke, rekvisitter bliver glemt eller går i stykker, lyslamper falder ned, forkert
musik, forkert tekst, et jordskælv rammer teatret... - og andre lignende små katastrofer. Resultatet er et
uimodståelig stykke komisk meta-teater, hvor Paolo Nani udfolder hele sit repertoire af tricks og gimmicks.
Ulykkerne vælter ind over ham, undslipper enhver beregning og overlæg, ender som katastrofer - eller som
en befrielse fra hverdagens kedsomhed. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Skagen Musik- & Teaterforening /
Kappelborgs Venner kr. 100,-. Medlemskort skal kunne fremvises ved forlangende. Billetter købes på
Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens Bibliotek. Arr.: Kappelborg i samarbejde med
Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Youth”. 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. 26. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
Kl. 10.15 -12.00: ”Malerskole for børn” - På Skagens Museum kan børn i alderen 7-14 år komme på
malerskole. Et malerskoleforløb består af en kort introduktion til dagens emne indenfor i de aktuelle
udstillinger, og herefter praktisk arbejde i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 100,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00- 16.00: ”Vinter på Grenen anno 1940-45” - Kom ud og oplev en af Skagens mange bunkere i
funktion med soldater og statister, se deres daglige gøremål og opgaver. Bunkeren får besøg af reenactors,
som vil hjælpe med at skabe liv i bunkeren igen, der vil også være mulighed for at se soldaternes udrustning
og våben på tæt hold. Bunkeren fungerede under krigen som sanitetsbunker for de sårede tyske soldater. I
bunkeren findes der både filmrum, operationsrum, mandskabsrum, våben osv. Der vil denne dag også være
åbent i udstillingen. Du kan stille spørgsmål til personalet, søge informationer om 2. verdenskrig og leve dig
ind i tiden 1940-1945. Sted: Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 59, Grenen. Der er ingen tilmelding, dog vil der
være entré til udstillingen i bunkeren.

Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Der fortælles om hvordan det var at være barn i
Skagen for 200 år siden, eller du kan høre om dramatiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget
mere. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum om Carl Locher - på papir og på lærred. I 1880’erne
begyndte skagensmaleren Locher at radere, og i 1897 åbnede han en raderskole i København, og her lærte
bl.a. Anna Ancher, Michael Ancher og P.S. Krøyer teknikken.
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: ROSA & RØDDERNES SOVEDYRSSHOW i Kulturhus Kappelborg. SÅ skal der festes - du og dit
sovedyr er hermed inviteret til årets sovedyrsfest hos Rosa & Rødderne. - Der bliver ikke et knapøje tørt!
Der skal danses med dukker, svinges med sovedyr, bages bamsekager og skråles med på sovedyrssange til
den helt store festmedalje, så HUSK DIT SOVEDYR :-). Siddepladser på gulv. Entré kr. 110,-. Billetter købes
på www.kappelborgskagen.dk , Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens Bibliotek. Arr.:
Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Børnekulturpartner Skagen Bamsemuseum. BEMÆRK, AT
BILLETTEN GIVER DIG OG DIT SOVEDYR FRI ENTRÉ PÅ BAMSEMUSEET PÅ DAGEN!
Kl. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Danni Mikkelsen” – akustisk rock.

Lørdag d. 27. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.
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. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Back, Larsen & Thrane” (Classic Rock & Blues
m/Skawbo Klaus Thrane).

Søndag d. 28. februar
Kl. 07.30: Vinterbader! Drømmer du om at prøve dette? Nu har du chancen! Inden morgendukkerten får
alle nybegyndere gode råd og kvalificeret vejledning af vinterbaderne fra "Isbryderne", og sammen springer
vi i Kattegats bølger. Tilbage i badehuset varmer vi os med en lille skarp. Du skal medbringe badesko og
stort håndklæde/badekåbe. Arrangementet er gratis, dog er der tilmelding til Skagen Turistbureau på tlf. 98
44 13 77, seneste dagen før kl. 12. Mødested: Badehuset på Strandpromenaden, for enden af Østre
Strandvej, Skagen.

Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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. 11.00: Offentlig omvisning på Skagens Museum. Få genopfrisket din viden eller bliv introduceret til
skagensmalerne og museets historie. Gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Offentlig omvisning i 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 ”Den Gode Dinosaur”-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 ”Youth”. 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. 29. februar
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 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, 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.
Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Fra 5. februar: Særudstilling i udstillingssalen på 2. sal.
”Kraplak”. Udstillere på årets udstilling er: Gro Johnsen, Else Jørgensen, Flemming Ledet, Kirsten Lüders,
Henny Munch, Solveig Olsen, Ole Schiellerup og Liv Ørsted. Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00
– 17.00. Fredag kl. 10.00 – 14.00 samt lørdag kl. 10.00 – 13.00. Bemærk, onsdag og søndag lukket. Fri
entré.
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).
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, og Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Fra 13. februar:
”Billedjagt for børn på Skagens Museum og i Anchers Hus”. Er du god til at finde fem fejl, danne ord, opdage
detaljer og til at tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne udleveres ved billetsalget på de to
museer og kan løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne, vinder du en præmie, som du
får med hjem. Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 13. februar: Særudstilling. ”Bølle” - Thorvald
Bindesbølls keramik. Thorvald Bindesbøll (1846-1908) – eller Bølle som han blev kaldt – betragtes i dag som
et ikon indenfor formgivning fra slutningen af 1800-tallet, og befinder sig tidsmæssigt på linie med
skagensmalerne. Bindesbøll havde flere og længerevarende ophold i Skagen, og var en markant skikkelse i
kredsen omkring skagensmalerne, og ikke mindst den gruppe af kunstnere som var med til at stifte Skagens
Museum. Museet har derfor en fin samling af Bindesbølls værker, herunder krukker, fade og vaser. Ud over
tilknytningen til Skagens Museum er Bindesbøll i høj grad synlig i Skagen by i kraft af hans arkitektur og
udsmykning; herunder bl.a. de røde pakhuse på havnen og Skagen Kirke. Udstillingen på Skagens Museum
præsenteres på museets 1. sal, og viser et fint udvalg af hans keramik, udelukkende fra museets egen
samling.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 13. februar: Særudstilling. ”På Papir” - Selvom
skagensmalerne ofte foldede sig ud med pensel og olie på lærred, dyrkede og eksperimenterede de fleste af
dem også med kul, bly, kridt, pastel, akvarel og radernål. På papir er en udstilling om de sarte værker i
museets samling. Akvareller, pasteller, tegninger og raderinger, alle udført på papir. Værkerne er sarte i
deres udtryk, men også følsomme overfor lys, og præsenteres derfor i Skifersalen under dæmpet belysning.
På udstillingen kan man bl.a. opleve et udpluk af museets store samling af tegninger og skitser, 65
raderinger af Carl Locher som var en sand mester udi raderkunsten, 3 ganske særlige akvareller af P.S.
Krøyer, som i den forbindelse lod sig inspirere af svenske Carl Larsson, pasteller i store formater, heriblandt
den allernyeste af slagsen; en af Anna Anchers allersmukkeste pasteller Studie af sypigens hoved, Ane, som
museet modtog som gave fra Ny Carlsbergfondet i 2015, og som derfor ikke tidligere har været udstillet.
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 fredag 10.00 - 17.30. Lørdag - søndag 10.00 - 16.00. Besøg også vores hjemmeside på www.gallerihesselholt.dk
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 13. februar: tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00. Dog
åbent mandage i uge 7 & 8 kl. 10.00-17.00.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: 13.-28. februar: mandag-søndag kl. 11.0016.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: mandag – fredag kl. 11.00-15.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, Skagen: onsdag-søndag 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.
Sandormen: 14.-25. februar: Dagligt kl. 10.30-15.00 – 15. & 19. februar dog kun til kl. 13.30. Alle
dage tages forbehold for vejret.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 38, Skagen: 15.-28. februar: mandag – søndag kl. 11.00-15.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Uge 7 & 8: tirsdag-onsdag kl. 11.00-15.00 – se beskrivelse under de
enkelte datoer.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-22.00 (kun med lånerkort)

Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Aalbæk Bibliotek, Gårdbovej 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 & voksensvømning kl. 19.00 - 21.00
kl. 15.00 - 18.00
kl. 13.00 - 16.00

Svømmehallens åbningstider i vinterferieugerne (uge 7 + 8):

Mandag 15/2:
Tirsdag 16/2:
Onsdag 17/2:
Torsdag 18/2:
Fredag 19/2:
Lørdag 20/2:

kl. 11.30 - 13.30 & 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. 11.30-13.30 & voksensvømning kl. 19.00 - 21.00
kl. 15.00 - 18.00
kl. 13.00 - 16.00

Mandag 22/2:
Tirsdag 23/2:
Onsdag 24/2:
Torsdag 25/2:
Fredag 26/2:
Lørdag 27/2:

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

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.

