Det sker i Skagen/Aalbæk - marts 2016
Tirsdag d. 1. marts
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Skyerne over Sils Maria” 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 8. februar og
SKAL være afhentet i billetsalget senest den 28. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Brooklyn”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 2. marts
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Skyerne over Sils Maria” 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 8. februar og
SKAL være afhentet i billetsalget senest den 28. 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. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. 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. 15.00-17.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus – ”Svalbard – landet med de kolde kyster” v/
præst Ragnar Hansson Aase. Alle er velkomne og der er gratis adgang. Tilmelding 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 ”Brooklyn”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 3. marts
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Skyerne over Sils Maria” 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 8. februar og
SKAL være afhentet i billetsalget senest den 28. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 14.00: Månedens billede i Anchers Hus v/ museumsinspektør Tine Schmidt Haislund. Varighed ca. 20
minutter. Gratis for museets gæster.

Kl. 19.30: Foredrag i Skagen Sognehus - "Fremtidens menneske" v/ Anders Laugesen. Tilmelding på tlf. 98
44 26 44.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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. 4. marts
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum om Ane Hedvig Brøndum som forekommer på rigtig mange
malerier i samlingen. Kom og hør om Madam Brøndum og Brøndums Hotels betydning for kunstnerkolonien.
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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med Chris Andersen (Deltablues & Ragtime).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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,-.

Lørdag d. 5. marts
Kl. 10.00-12.00: ”Vintertur på Grenen” - Grenen byder på store naturoplevelser hele året. Vi vil gå en tur
på den nye sti som Frederikshavn Kommune har etableret i 2015. Vi vil se, hvad naturen har at byde på og
om nogle af de mange trækfugle, er begyndt at komme sydfra. På turen vil vi fortælle om LIFE projektet
som er ved at ændre Grenens udseende. Husk praktisk fodtøj, da der ofte er vådt i området. Turleder:
Agronom Sisse Lindholm og Naturvejleder Bo Storm. Mødested: P-pladsen på Grenen, Fyrvej 42, 9990
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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Dirt Sessions” (Sydstatsrock & Blues/skal i år
spille på Horsens State Prison MC Festival).
Kl. 20.00: SKAGEN BIO transmitterer årets uddeling af Bodil-filmpriser. Prisuddelingen foregår i Brementeatret i København, men transmitteres direkte til lærredet i SKAGEN BIO. Før festen serverer Jacobs Café
lækker tapas i foyeren, og Holte Vinlager sørger for vinen - både før Bodilfesten og i pausen. Billetter à 125
kr. kan bestilles på www.skagenbio.dk fra mandag den 1. februar.

Søndag d. 6. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. 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 ”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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 7. marts
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. Skagen Bio viser filmen ”Brooklyn”. 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. Denne dag om
”G.S. Penry”. 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: ”ROCK & RØVERHISTORIER” - Oplev BT's stjerneanmelder Steffen Jungersen fortælle om et
livslangt kærlighedsforhold til musik efterfulgt af Martin Scorseses dokumentarfilm ”Shine A Light”. Filmen
følger 2 koncerter på Rolling Stones turné "A Bigger Bang Tour". ENTRÉ: kr. 120,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk , Skagen Turistbureau eller Skagens Bibliotek. ARR.: Kulturhus Kappelborg i
samarbejde med Skagen Bio.
Kl. 19.00: Højskoleaften i Aalbæk Kulturhus. Tidligere højskolelærer Eigil Olesen synger og fortæller. Entré
incl. kaffe og brød Kr. 60,-.

Tirsdag d. 8. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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. 9. marts
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. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. 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: Kom i godt og velklingende selskab på Kystmuseet Skagen! Det maritime mandskor ”Gasterne”
synger stemningsfulde danske og udenlandske viser og sange om hav og søfart, tjæret tovværk, afsked og
gensyn. Det 20 mand store kor har et bredt og meget varieret repertoire og synger bl.a. på svensk, russisk
og tysk. Billetten inkluderer en sandwich, et glas vin og et spændende foredrag fra Skagen området.
Billetterne koster 100,- og sælges fra Kystmuseet.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 10. marts
Kl. 19.30: ”IRLAND” - FOREDRAG VED PATRICIA LUZ i Kulturhus Kappelborg. Er du vild med Irland, eller
måske har du planer om at rejse dertil? Der er masser af inspiration at hente når irskfødte Patricia Luz
fortæller om hendes hjemland til dagligt kaldt ”Den grønne ø”. Hør hende fortælle om fortidens folkesagn,
klaner, tro, blodige opgør, hungersnød, til nutidens irske traditioner, kultur, smukke steder, og drømme for
fremtiden. Få masser af viden med dig i baggagen, til din næste rejse til den grønne ø. Billetpris Kr. 50,-.
Billetter kan købes på bibl.frederikshavn.dk eller på Skagens Bibliotek. Arrangeret af Skagens Bibliotek.
Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
130,00 incl. Kaffe og kage i pausen. Billetter købes på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 18.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Fredag d. 11. marts
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Om dramaet i fiskerbillederne. Skagens Museum har
modtaget ni nye langtidsdeponerede malerier fra Statens Museum for kunst. Med bl.a. de store malerier
Michael Ancher: 'Mandskabet reddet', 1894 og Oscar Björck: 'Et nødskud', (1883) er der lagt op til drama.
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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Sam Brown” (Akustisk rockguitar/fra UpstairsBand).
Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
110,00. Varm ret kr. 130,-. Billetter købes online på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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,-.

Lørdag d. 12. marts
Kl. 10.00-13.00: ”BIBLIOTEKET FÅR PIP” - Lær, hvordan du laver pomponer af garn og pap. Med lidt
snilde og tålmodighed forvandler vi dem til de sødeste små kyllinger. Har du selv garn i flotte farver, må du
selvfølgelig gerne tage det med. Biblioteket sørger også for gult garn til de små påskekyllinger. Vi glæder os
til at hygge med påske-håndarbejde. Fri entré. Børn under 7 år i følge med en voksen. Arrangeret af
Skagens Bibliotek.
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 ”D.O.D XL” (Power Rock m/Nicki Jack).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
130,00. 2 retters revy menu kr. 185,-. HotShot spiller efter revyen til kl. 01.30. Billetter købes på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15
Kl. 22.30: Koncert på Jakobs Café med ”Die Herren” – Danmarks bedste U2-Kopiband. Billetter á kr. 100,købes i baren.

Søndag d. 13. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. 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 ”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. 14.00-16.30: Råbjerg Mile: Et landskab som er underlagt vindenes magt. Turen er en føljeton omkring
hvordan vind og temperaturer, igennem år og dag, kan skabe forandring i landskabet. Råbjerg Mile står som

et monument over områdets sandflugtshistorie, hvilke vindretninger kan være i spil, for denne levende
højhastighedsvandremile? Vi går over Milen til Shelterpladsen, her tænder vi bål og varmer os med kakao,
kaffe/te. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 14.30-16.30: Ældre Sagen har søndags-cafe i Ankermedet Dagcenter. Underholdning v/Viseklubbens
Herrekor. Alle er velkomne.
Kl. 15.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med KRÆN WEST. Kender du dem ikke endnu, så glæd dig til
mødet med KRÆN WEST, når de hylder den nordjyske sanger Fisker Thomas i musik og ord! Publikum kan
se frem til et par timer i godt selskab med masser af Fisker Thomas' musik godt krydret med finurlige
anekdoter. KRÆN WEST består af følgende musikere: Jens Memphis fra ”De gyldne Løver”, Jens Ole Jensen
fra ”Schwåmpi`s Venner” og Peter Sørensen fra ”Fynsk Harmoniforvirring” og ”Fisker Thomas”. Baren åbner
kl. 14.00. ENTRÉ: kr. 125,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens
Bibliotek. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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 ” You're Ugly Too”. 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. 14. marts
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. Denne dag om
”Igotz Mendi”. 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. 16.30-18.15: ”SVEND DANELUND - RUM OG LYS” - Foredrag v/ Kunsthistoriker mag. art. Anne Lie
Stokbro. Maleren Svend Danelund var optaget af lyset indendørs, af solen gennem et vindue, af en
dørsprækkes lys i et dunkelt rum. Interessen for lyset er han ikke ene om, og i foredraget bliver Danelunds
kunst perspektiveret gennem værker af så forskellige kunstnere som Anna Ancher og Vilhelm Hammershøi,
Edward Hopper og Mark Rothko, Arne L. Hansen og Poul Anker Bech, samt Anette Harboe Flensburg og
Karen Gabel Madsen. ENTRÉ: Kr. 100,-. Billetter købes på www.skagenbilletten.dk, Skagen Turistbureau,
Skagens Bibliotek samt ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Kl. 19.00: TOBIAS PÅ KAGEEVENTYR – foredrag i Kulturhus Kappelborg. Oplev Tobias Hamann-Pedersen
fortælle om sine passioner som kageentusiast og globetrotter – live! Tobias vandt alles hjerter, da han blev
nr. 1 i ”Den Store Bagedyst”. Siden har han fået sit eget program på DR, nemlig ”Tobias på kageeventyr”
med kager og kultur. Han har en rejse- og kageblog og har tidligere skrevet og holdt foredrag om rejser.
Programmerne har foreløbigt bragt Tobias til Skotland, Ungarn, Tyrkiet og Portugal, hvor naturen og folket i
de respektive lande har inspirereret Tobias ud i kagekunsten. Billetpris: Kr. 100,-. Billetter købes på
bibl.frederikshavn.dk eller på www.fof-vendsyssel.dk eller Tlf. 7025 5050. Arrangeret at Skagens Bibliotek i
samarbejde med FOF – Vendsyssel.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. 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,-.

Tirsdag d. 15. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Flaskepost fra P”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 16. marts
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. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. 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 ”Flaskepost fra P”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 17. marts
Kl. 14.00: Månedens billede i Anchers Hus v/ museumsinspektør Tine Schmidt Haislund. Varighed ca. 20
minutter. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.30: ST. PATRICKS DAY fejres i Kulturhus Kappelborg. Irlands nationaldag er en international festdag,
der afholdes af millioner af mennesker verden over, og i år også på Kappelborg. Mottoet siger, at vi alle er
irere denne dag, så kom og oplev en festlig aften med lækker buffet fra Green's Pub & Café, Guinness, skøn
irsk folk med ”Tradish”, dans og fællessange! Farven grøn er aftenens tema, og der vil være grønne hatte til
uddeling så længe lager haves. Baren åbner kl. 17.30. ENTRÉ: kr. 250,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk el. Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Greens
Pub & Café.

Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
110,00. Varm ret kr. 130,00. Billetter købes på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Hil Cæsar!”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Fredag d. 18. marts
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Om 'Mor fortæller for de små' og mange flere. Museet
forøger sin samling løbende. Her fortælles derfor om de nyeste værker i museets samling. Flere aldrig vist
før. Der fortælles om museets indsamlingspolitik, og om hvordan nye værker bliver indlemmet i samlingen,
både historisk set og i dag. 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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Hoe” (Solo - fra Hawkeye & Hoe).
Kl. 20.00: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
130,00. 2 retters revy menu kr. 185,-. Hot Shot spiller efter revyen til kl. 01.30. Billetter købes på
www.aalbaeksjoew.dk . Dørene åbner kl. 17.15.

Lørdag d. 19. marts
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: DAG&NATBIO i Skagen Bio - ”EL CLUB”. 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,-.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”ZZ TOP JAM” (ZZ Top cover).
Kl. 20.00: Koncert med NANCY HARMS QUARTET m. Rosendahl, Earle og Templeton i Kulturhus
Kappelborg. En af de bedste, danske klavertrioer, Rosendahl/Earle/Templeton samt det nyeste stjerneskud
på jazzhimlen i New York, den amerikanske sangerinde, Nancy Harms. Nancy Harms synger med en sjælden
indlevelse i det, hun synger. Hun fortolker de kendte jazz evergreens originalt og fornyende, og hun er
desuden en dygtig komponist. Rosendahl/Earle/Templeton var for få år siden et af de mest populære
jazzbands i landet, og det var ikke uden grund. Ud over at være særdeles velsammenspillet spiller denne trio
energisk og entusiastisk. Kapelmester, Peter Rosendahl skriver gode kompositioner og har tidligere modtaget
Statens 3-årige arbejdslegat. Baren åbner kl. 19.00. ENTRÈ: kr. 160,-. Medl. Kappelborgs Venner/Skagen
Bio/Jazzy Days: kr. 130,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens
Bibliotek. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 20.00: Aalbæk Sjøw 2016 - "Vi springer ud!" på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr.
130,00. 2 retters revy menu kr. 185,-. HotShot spiller efter revyen til kl. 01.30. Billetter købes på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Country Cash”.

Søndag d. 20. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. 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 ”Zootropolis”-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. 15.00: ”Kunst til kaffen” - Arrangement på Skagens Museum i samarbejde med Brøndums Hotel. Der
startes med en omvisning på museet. Herefter serveres kaffe og lagkage på Brøndums Hotel. Pris: kr. 165,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Hil Cæsar!”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Mandag d. 21. marts
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. 10.00-12.00: BIBLIOTEKETS LILLE PLANTESKOLE - Ser din fars slidte træsko lidt triste ud? Kan du lide
at genbruge fx tomme mælkekartoner, eller har du en fin ubrugt blomsterpotte, der skal nyt liv i? Kom på
biblioteket og skab lidt mere liv omkring dig. Vi planter både blomster og urter, imens vi glæder os over
foråret. Fri entré. Arrangeret af Skagens Bibliotek.
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. Denne dag om
”Speed”. 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. 22. marts
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Zootropolis”-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. 19.30: Overkelner Kresten Langvold fortæller BRØNDUMS HISTORIE. Foredraget finder sted på
Kystmuseet og billetter hertil kan afhentes samme sted fra torsdag den 17. marts kl. 11. Gratis adgang. Arr.:
Lokalhistorisk Forening.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Spotlight”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 23. marts
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. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. 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 ”Zootropolis”-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. 17.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke v/ organist Jóannes Nolsøe. Musik af Mendelssohn, Mozart, Sløgedal
og Kari Bæk. Fri entré.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Spotlight”. 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. 24. marts - Skærtorsdag
Kl. 12.00-12.30: 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-ca. 16.30: Skagen klitplantage: Så skal der males Påskeæg. Arrangement for hele familien.
Påskeharen har lagt æg? Mon haren endnu har gemte æg i skoven, eller skal vi gemme nogen? Kan det
passe at en harekilling kun ser sin mor få minutter i døgnet? hvad skal vi ikke gøre hvis vi ser killinger ligge
alene i skovbrynet eller på heden? Vi finder et godt sted i skoven, hvor vi maler og leger med æg. Naturvejlederen medbringer kaffe/te kakao, æg og maling og bål hvor vi kan varme os og koge æg til at male på.
Det er selvfølgelig bedst hvis der er nogen med, som kan puste æg? Bemærk: Pris voksne 50 kr. Børn gratis.
Mødested: Frederikshavnsvej 200 ved Vestre Opsyn 7 km. Syd for Skagen. Turledere: Naturvejleder Villy K.
Hansen og Kurt Hvorup. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Morten & Dominic” (Rockduo m/Morten Larsen fra
”Back, Larsen & Thrane").
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Zootropolis”-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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Spotlight”. 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. 22.00: Live musik på Green´s med ”Ramblin´Midnight”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Fredag d. 25. marts - Langfredag
Kl. 12.00-12.30: 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. Skagen bys historie er broget, når man ser på byggestile
gennem historien. Byen er farvet af de forhåndenværende materialer fra de var meget sparsomme, og til de
var meget mere tilgængelige. Byens historie og atmosfære ses på skagensmalernes malerier. 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. 14.00-16.00: Påskeevent i Galleri Molevit. I forbindelse med Christina Julsgaards udstilling afholdes et
åbent event, hvor hun vil fortælle lidt om sin kunst. Let udskænkning af vin og påskeæg samt udtrækning
blandt deltagerne om et originalt maleri i ramme.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Johnny Madsen Jam” (Johnny Madsen cover).
Kl. 16.00: Langfredags-musikgudstjeneste i Skagen Kirke. Motetkoret opfører Theodore Dubois ”The seven
last words of Christ”. Medvirkende: Sopran Jane Marcussen, Tenor Jens Olav Heckmann, baryton Helge
Strandjord og organist Svend Ole Kombak. Dirigent Rikke Kursch. Liturg Henrik Bang-Møller.
Kl. 22.00: Live musik på Green´s med ”Ramblin´Midnight”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 26. marts
Kl. 11.00-16.00: Påske i Skagen. Alle børn kan få hjælp af De Blå Spejdere (DDS) til at lave flotte påskeæg
med maling og fjer, som sættes på pinde og pakkes i cellofan - de første 100 som er i teltet og lave et
påskeæg, får også et lille påskeæg foræret. Det sker i teltet på Viggo Hansens Plads. Kl. 15.00: Live musik
på pladsen ved Kulturhus Kappelborg med ”Joey Moe” samt lokale upcoming bands. Forretningerne har
åbent til kl. 16.00. Arr.: Skagen Handelsstandsforening og Nordjyske Medier.

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00-12.30: 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Johnny Madsen Jam” (Johnny Madsen cover).
Kl. 16.00: Topdirektør i Grundfos, Mads Nipper, holder foredrag på Color Hotel Skagen. Mads Nipper
stammer selv fra Skagen, hvor hans far havde skibsværft. Arrangementet er åbent for alle. Entréen incl.
kaffe/te og kage til arrangementet er 50 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Tilmelding på
forhånd er ikke nødvendigt. Arr.: Foreningen Skagens Venner og Skagens Erhvervsforening.
Kl. 16.00: Operasanger Jens-Christian Wandt og Skagens Bamsemuseum, indbyder til en stemningsfuld
Påskeeftermiddag, i den hyggelige café. Solistiske indslag og fællessang samt givende historier som passer
til den særlige dag mellem Langfredag og Påskedag, og ikke mindst kaffe, te og Birgits hjemmebagte
kringle. Medvirkende er operasanger Jens-Christian Wandt & pianist Knud-Erik Thrane. Tekster og musik af
bl.a. Kaj Munk, Grundtvig, Selma Lagerlöf, H. C. Andersen og Carl Nielsen. Entré: Kr. 100,- Pladsbestilling
tlf.: 98442108.
Kl. 22.00: Live musik på Green´s med ”Ramblin´Midnight”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Scoretrick”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 27. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. 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. 12.00-12.30: 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. 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 ”Zootropolis”-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 ”Carol”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 75,-.

Mandag d. 28. marts – 2. påskedag
Kl. 13.30-ca. 16.00: Kandestederne: Vandremilerne og den vilde natur. Kalenderen siger sommertid, så vi
tager en frisk påskeforårs vandretur, forbi Hjorts og Kokholms Hotel ud ad den gamle vej, til de næsten
uendelige vandremiler. Ruten går mod vest og ud mod havet. Et landskab som kan lede tankerne på mange
spørgsmål, hvor skilles veje og stier mellem kulturerne i gennem tiderne? Mødested: Redningshuset i
Kandestederne, nær ved Hjorts og Kokholms hotel. Bemærk: Medbring kaffe/te til pausen i vandremilerne.
Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.

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

Onsdag d. 30. marts
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. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Carol”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 75,-.

Torsdag d. 31. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Carol”. 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:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: 1.-5. marts: 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: ”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: 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: 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.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: Fra 24. marts: Malerier, skulpturer og
grafik med følgende kunstnere: Benjamin Torcal (S), Artigasplanas (S), Pere Sala (S), Laura Iniesta (S),
Quim Domene (S), Anne Brérot (F), Pierre Bonetto (F), Joël Gangloff (F), Narcís Gironell (S), René Lacroix
(F), Bernard Remusat(F), Raymond Berbiguier (F), Laurent Chabolle(F), Carme Aliaga (S), Christian Torelli,
Marta Duran (S), Antoni Clavé (S) og Serge Hélénon (F). Endvidere udstilling med tre amerikanske
kunstnere: Lurah Blade, Brad Moody og Matthew Bourbon. Kunstnere, som maleren Anders Moseholm har
skabt kontakt til i forbindelse med sine mange udstillinger i USA. Spændende udstillinger med værker af
Anders Moseholm, Kirsten Bøgh, Siri Gindesgaard, Øssur Mohr, Ove Jensen, Erik Bille Christiansen, Ulla
Becker, Ole Fick, Erik Bille Christiansen, Michael Ahlefeldt og andre. Maleren Malene Hammershøj og
keramikeren Christian Bruun. Malene Hammershøj præsenterer såvel malerier som grafiske arbejder.
Christian Bruun viser en række store keramiske krukker tillige med mindre værker. Fotograferne Jette
Jørgensen og Rosa Engelbrecht viser en række naturfotografier under titlen ”Fyn/Skagen”. Rosa Engelbrecht
har fanget en række skønne motiver fra Skagen og omegn, mens Jette Jørgensen har fundet sine motiver
omkring Langesø på Fyn, hvor hun bor midt i den skønne natur. Jette Jørgensen viser desuden en række
naturinspirerede malerier. I Sal 6, som rummer Grenen Kunstmuseums faste Axel Lind-udstilling, vises i år
en række af Axel Linds flotte marinebilleder samt et udvalg af Lone Osmanns bronzeskulpturer samt dansk
møbelkunst fra Vodskov Bolighus. Malerier af Bente Christensen, Ulla Becker og Bøgh. Susanne Theas
grafiske serie stærkt inspireret af Bayeux-tapetet. Malerier og bemalede skabe af maleren Peder Freund.
Små dyrs verden skildret på træ og lærred. ”Fra Skagen til Langtbortistan”. Afrikanske masker i træ og jern,
spande lavet af kapsler, dukker i stof, udskårne fugle i træ (bl.a. af skagenkunstneren Karl Oskar),
reklameskilte i træ, malerier og grafiske arbejder - en total stilforvirring, som bliver rigtig spændende.
Malerier, tegninger og grafiske arbejder af Preben Hornung, Sven Dalsgaard og Robert Jacobsen. Sammen
med disse tre danske kunstnere vises enkelte masker i jern af Moussa Compau fra Burkino Faso.

Vodskov Bolighus, Sct. Laurentii Vej 29, Skagen: Fra 26. marts: Udstilling med værker af Øssur Mohr
og Ulla Becker. Øssur er kendt som maleren, der maler Leirviksfjeld, set fra Fuglefjord, om og om igen. Men
Øssur bliver aldrig færdig, for hele tiden kommer der nye lysglimt og fjeldets, fjordens og himlens farver og
former forvandles endnu engang. Ulla Becker har slidt med sine malerier. Billeder af fisk, blomster,
landskabsfantasier og helt abstrakte motiver blev malet på det hvide papir, hvor farverne efterhånden som
de tørrede kunne bære nye penselstrøg med nye farver – en laserende teknik som kalder mindelser frem om
muslingeskaller, våde sten, løv og skyer. Gråtoner og alle mulige andre farvetoner fra gylden røgede fisk og
okkergule mure til rosa og blå himle fortæller om det Skagen, hvor Ulla Becker arbejder. Udstillingen er åben
i butikkens åbningstid.
Iscaféen, Oddevej 2A, Skagen: Fra 26. marts: Særudstilling. Iscafeen og Gallerie Rasmus præsenterer
en udstilling med udvalgte værker af Sven Dalsgaard – malerier og tegninger. Sven Dalsgaard (1914 – 1999)
var en éner i danske kunst og galleriejer Peter Rasmus Lind er én af landets mest passionerede Sven
Dalsgaard-samlere. Peter Rasmus Lind har fra sin omfattende privatsamling udvalgt en række Dalsgaardværker til denne særudstilling i Iscafeen. Værkerne præsenteres helt i Dalsgaards ånd uden nogen form for
kronologi eller tema. Fernisering Påskelørdag d. 26. marts fra kl. 14.00-16.00. Kl. 11.00-14.00 underholder
Poul Bendixen med klaverspil i Iscafeen. Kl. 16.00 underholder operasanger Jens-Christian Wandt – se mere
ovenfor under 26. marts.
Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen: Den nordjyske glaskunstner Jonas Brus Stæhr har
etableret sig i Skagen Torvehal. Her kan man opleve et arbejdende værksted og de færdige brugs- og
kunstgenstande – se mere på www.skagenglaspusteri.dk Glaspusteriet er åben hele året.
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag og
fredag 11.00 - 17.30. Lørdag 10.00 - 14.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00.
Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Galleri Molevit, Jens Klarupsvej 1, Skagen: 18.-28. marts: Påskeudstilling med multikunstner
Christina Julsgaards signifikante, farverige, og moderne malerier og gyldne skulpturer. Christina Julsgaard
byder på en udstilling hvor lys, farver og æstetik går op i en højere enhed og forhåbentlig bidrager med at
vække publikum fra deres vinterhi. Åben alle dage kl. 10-18.00. Se mere på www.cjulsgaard.dk
Påskevent fredag d. 25. marts – se under denne dato.
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.
Restaurant Hyttefadet, Jens Bergs Vej 2A, Gl. Skagen: Fra 20. marts: Udstilling med malerier af
Niels Witten. Niels Witten debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1984 og har siden haft en
omfattende udstillingsvirksomhed. Hos Niels Witten er stilen naturalistisk, men ser man nærmere efter vil
man i hvert enkelt billede finde en historie, som er blevet til i spændingsfeltet mellem det kendte og
ukendte. Inspirationen henter han ofte fra naturen og vor kulturelle verdensarv. På det seneste har Niels
Witten bragt kendte tegneseriefigurer ind i sine værker. H.C. Andersen og Asterix er sammen sprunget ind i
adskillige kendte scener – humoren har gjort sit indtog i Niels Wittens forunderlige verden. Niels Witten lader
P. S. Krøjer og Asterix besøge restaurant Hyttefadet i Gl. Skagen - Udstillingen er åben i restaurantens
åbningstid.

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: Tors.-fre. kl.
10.00-17.30. Lør., søn. & helligdage kl. 10.00-16.00. Besøg også vores hjemmeside på www.gallerihesselholt.dk
M.Galleri, Kandestedvej 118, Kandestederne, Skagen: Kunst fra Danmark, Holland, Island og Rusland
– malerier, skulpturer, tegninger og grafik. Særudstilling ”Mother” med 18 forskellige kunstnere.
Åbningstider: 24.-28. marts: dagligt kl. 11.00-17.00.
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00. Dog åbent mandag d. 28.
marts kl. 10.00-17.00.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: torsdag-søndag kl. 11.00-16.00, dog åbent
mandag 28. marts kl. 11.00-16.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: 24.-28. marts: kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: mandag – fredag kl. 10.00-16.00. 24.-27. marts
dagligt kl. 11.00-16.00. Lukket mandag d. 28. marts.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, 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.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: 19.-28. marts: mandag-søndag kl. 10.00-16.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Fra 19. marts: dagligt kl. ca. 10.00-15.00.
Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 24.-28. marts: kl. 11.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: 24.-27. marts: åbent dagligt kl. 11.00-15.00. Påskepris: Kun 50 kr.
pr. person. Børn under 2 år gratis. Mange af dyrene er stadig på stald, men kan klappes og fodres alligevel.
Bemærk kiosken er ikke åben.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, 9881 Bindslev: 20.-28. marts: forevisninger dagligt kl.
15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
1.-22. marts:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Fra 23. marts:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-14.00

Skærtorsdag/Langfredag (24.-25/3): kl. 10.00-14.00
2. påskedag (28/3):
Lukket

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (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, Gaardbovej 6, Aalbæk:
Tirsdag
kl. 14.00-18.00
Svømmehallens åbningstider (Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen):
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

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

Obs – svømmehallen er lukket lørdag d. 19. marts pga. svømmestævne !
Svømmehallens åbningstider i påskeugen (21/3-28/3):
Mandag d. 21. marts:
kl. 14.00-16.00
Tirsdag d. 22. marts:
kl. 06.00-08.00 og kl. 14.00-16.00
Onsdag d. 23. marts:
kl. 14.00-16.00
Torsdag d. 24. marts:
kl. 12.00-14.00
Fredag d. 25. marts:
Kl. 11.00-14.00
Lørdag d. 26. marts:
Kl. 13.00-16.00
Søndag d. 27. marts:
Lukket
Mandag d. 28. marts:
Lukket
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.

