Det sker i Skagen/Aalbæk - april 2016
Fredag d. 1. april
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum om ”Carl Locher”. For første gang viser Skagens Museum
sin omfattede samling af Carl Lochers raderinger. I 1880’erne begyndte Locher at radere, og i 1897 åbnede
han en raderskole i København. Her lærte han bl.a. Anna Ancher, Michael Ancher og P.S. Krøyer at raderere.
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 ”Jens Fisker” – Jazz.

Lørdag d. 2. april
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 Consulation” – nyt dansk rockband.
Kl. 20.00: Koncert med Gitte Hænning i Kulturhus Kappelborg. Oplev en Gitte Hænning for fuld
udblæsning, stærkt akkompagneret af pianisten Kristoffer Jul Reenberg. Publikum kan glæde sig til at høre
Gittes historie fortalt gennem musikken. Om hendes opvækst, springet til udlandet og mødet med The
Kenny Clarke - Francy Boland Bigband, der fik stor betydning for hendes karriere. Møder med andre
entertainere som Marlene Dietrich, Ray Charles og Nina Simone m.fl. Alt sammen krydret med sange og
melodier fra et langt liv i projektørernes spotlight. Dørene åbner kl. 19.00. ENTRÉ: kr. 200,-. Billetter købes
på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens Bibliotek. Arr.: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 3. april
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 ”Kung Fu Panda 3”-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. 4. april
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 ”Single i New York”. 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. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,- som
betales ved tilmelding. Børn 4-12 år kr. 25,-.
Kl. 19.30: Teater i Kulturhus Kappelborg - ”JEG ER RIG” af Teater Guld. Kirsten bor alene i et overbelånt
hus efter manden er skredet med en yngre model. Om en time får hun besøg af et par, som eventuelt vil
købe huset. Men inden de kommer, er hun nødt til at skjule et lig. Hvor svært kan dét være? Forestillingen
er en grotesk historie om en almindelig kvinde i en meget ualmindelig situation. Et uskyldigt kys med dødelig
udgang. En telefon, der ringer på de helt forkerte tidspunkter. En kuffert fuld af kontanter. Og så til slut: En
hævn. På scenen: Lene Poulsen. Instruktør: Rasmus Ask. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Skagen Musik&Teaterforening/Kappelborgs Venner: kr. 100,-. BILLETSALG: Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk
el. Skagens Bibliotek. Forestillingen er produceret af Teater Guld og støttet af Den Böhmske Fond. Arr.:
Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Statens Kunstråd m.fl.

Tirsdag d. 5. april
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Macbeth” 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 3. april. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 16.30-18.15: ”MOZART: TRYLLEFLØJTEN” – Foredrag i Kulturhus Kappelborg v/ Mag. art. Leif V.S.
Balthzersen. Mange af Mozarts operaer hører til de mest spillede og elskede værker i hele operarepertoiret.
Han skrev sin første opera som 11-årig, og Tryllefløjten blev den sidste opera, han skrev. Den blev populær
lige med det samme, og det er et vidunderligt eventyr med livsvisdom, komik og Mozarts uforlignelige
musik! Mens prinsen Tamino stræber efter en højere erkendelse og efter at blive forenet med Pamina,
klovner Papageno sig igennem livet og får også sin egen kæreste til sidst. Sarastro hersker i de indviedes
kreds, som trues af Nattens Dronning, hvis halsbrækkende arier er blevet ikoniske. ENTRÉ: kr. 100,-.
Billetter købes på www.skagenbilletten.dk, Skagen Turistbureau, Skagens Bibliotek samt ved indgangen.
Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen i samarbejde med Skagen Musik- & Teaterforening.
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. 6. april
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Macbeth” 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 3. april. 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: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Skagens huse gennem tiden” - Skagen har
langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige stakitter. Med
udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD - skagensmalernes rammer og fiskernes by fortælles om,
hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage samt om, hvordan
udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne fiskerby med
jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingerne kan ses både på Skagens Museum og
Kystmuseet Skagen, bemærk at udstillingerne er forskellige – så besøg begge museer! Gratis for museets
gæster.
Kl. 15.00-17.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus – ”Skagboerne og deres huse” v/
museumsformidler Ane Bjerg Thomsen. Alle er velkomne og der er gratis adgang. Tilmelding på tlf. 98 44 26
44.
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. 7. april
Kl. 10.30: SeniorBio i Skagen Bio. Se filmen ”Macbeth” 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 3. april. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 14.00: Månedens billede i Drachmanns Hus v/ museumsinspektør Mette Harbo Lehmann. Om ”Ridderen
og Jomfruen under Linden” af Agnes Slott-Møller. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.30: Intimkoncert på Jakobs Café med Peter Viskinde (duo). Entré Kr. 595,- inkl. 3-retters menu.
Begrænset antal pladser. Billetter bestilles via www.jakobscafe.dk
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121 A, Skagen. Arr.: DHF Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Batman v Superman: Dawn of Justice”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Fredag d. 8. april
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Anne Møller” (akustisk guitar).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 9. april
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 Beat Jam” – The Beatles cover.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 10. april
Kl. 09.00-11.00: ”Havfugle, rovfugle og småfugle” - Fugletur på Skagens Odde. Der ses på trækkende og
rastende fugle. Medbring travesko/gummistøvler og evt. kikkert og kaffe. Turleder: John Pedersen.
Mødested: v/ Kiosken på P-Pladsen på Grenen. Arr.: Danmarks Naturfredningsforening – lokalafd.
Frederikshavn/Læsø.
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 ”Kung Fu Panda 3”-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 ”Batman v Superman: Dawn of Justice”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 11. april
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,- som
betales ved tilmelding. Børn 4-12 år kr. 25,-.
Kl. 19.00: Højskoleaften i Aalbæk Kulturhus. Lone Hansen fortæller ”Vejen til mine rødder” – en moders
hemmelighed. Entré incl. kaffe og brød Kr. 60,-.
Kl. 19.30: ”BLIV SET - HØRT – HUSKET” – foredrag på Skagens Bibliotek v/ Berrit Kvorning. Får du sved på
panden og hjertebanken ved tanken om at tage ordet? Kunne du godt tænke dig, at talen til den store dag,
fremlæggelsen til eksamen eller oplægget til personalemødet blev en overkommelig opgave? Så er der gode
råd at hente, når Berrit Kvorning gæster Skagens Bibliotek med foredrag om hendes bog ”Bliv set - hørt -husket”. Den er fuld af praktiske, små redskaber og tips til at få sagt det, vi har på hjertet. Billetpris: 75 kr.
Billetter kan købes på bibl.frederikshavn.dk eller på Skagens Bibliotek. Arrangeret af Skagens Bibliotek.

Tirsdag d. 12. april
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Grimsby”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med Lis Sørensen. Oplev den fantastiske Lis Sørensen, når hun kun akkompagneret af guitar og bas spiller en af sine TÆT PÅ koncerter. Med nedtonede versioner af hits
som " Indtil dig igen", "Stille før storm", "Fuld af nattens stjerner" og "Verden er i farver", vil sangene med
Lis' varme vokal i centrum, få en ny luftig energi og en meget personlig fortolkning. Enkelte nye sange vil
også være at finde på sætlisten, men de kendte og elskede Lis Sørensen-sange vil helt klart dominere
koncerten. Som support har Lis den skønne Renée Søndergaard, som i 2012 fik Spar Nords kulturpris for sit
arbejde som sanger og sangskriver. Der venter publikum en helt særlig og enestående oplevelse. Baren
åbner kl. 19.00. ENTRÉ: kr. 310,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el.
Skagens Bibliotek. Arr.: Kulturhus Kappelborg. Koncerten er pt. udsolgt.

Onsdag d. 13. april
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Skagens huse gennem tiden” - Skagen har
langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige stakitter. Med
udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD - skagensmalernes rammer og fiskernes by fortælles om,
hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage samt om, hvordan
udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne fiskerby med
jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingerne kan ses både på Skagens Museum og
Kystmuseet Skagen, bemærk at udstillingerne er forskellige – så besøg begge museer! Gratis for museets
gæster.
Kl. 17.00: Musical og familiegudstjeneste i Skagen Kirke. Børn fra sognet, musikskolens børnekor mfl.
opfører ”Noa”. Herefter er der fællesspisning i Sognehuset.

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

Torsdag d. 14. april
Kl. 14.00-16.00: I Tinghuset er der atter mulighed for at få sig en kop kaffe og en hyggelig snak om gamle
dage, når Tinghuset inviterer til det populære billedkiggeri, hvor man kan hjælpe med at identificere og
datere fortografier i den gamle rådstue. Det foregår fra kl. 14 til 16, og man kan komme og gå som det
passer én.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Mustang”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Fredag d. 15. april
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Drachmann” - Holger Drachmann var en af de allerførste
skagensmalere, der rejste til byen og blev betaget af stedet. Kom og hør om hans liv og arbejde, og ikke
mindst hans død, der gav liv til stiftelsen af museerne Drachmanns Hus, Skagens Museum og Anchers Hus.
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 ”Danni Mikkelsen” – akustisk rock.
Kl. 19.00: Hulsig Borgerforening afholder bankospil i forsamlingshuset på Kandestedvej. Der spilles om
flotte præmier, og alle er velkomne. Kom gerne i god tid, da der kun er plads til 50, så det er ”først til
mølle”. Salg af drikkevarer, kaffe og kage.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Lørdag d. 16. april
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: m.galleri i Kandestederne får besøg af en af Nordens største forfattere Einar Már Gudmundsson
som vil fortælle om sin nye bog ”Hundedage”. Entré kr. 100,-. Billetter bestilles på
majamagnusdottir@gmail.com
Kl. 15.00: DAG&NATBIO i Skagen Bio - ”MAND FALDER”. 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. 17.00-20.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Lizzy Stuff” – Thin Lizzy cover.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Søndag d. 17. april
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. 12.30-15.00: ”Affaldsdag” – Danmarks Naturfredningsforening vil i samarbejde med ”Ren Strand Nu”
samle affald langs stranden og i klitterne på Nordstrand. Medbring en lille rive eller andet til at fange affald
på vanskeligt tilgængelige steder. Handsker og fodtøj efter vejrliget. Mødested: P-Pladsen for enden af
Batterivej (ved Kuplerne) – der gåes samlet 2 km ned af stranden mod vest.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Kung Fu Panda 3”-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 ”Mustang”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 75,-.

Mandag d. 18. april
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,- som
betales ved tilmelding. Børn 4-12 år kr. 25,-.
Kl. 16.30-18.15: ”EKKOER FRA VERDENSLITTERATUREN” - Foredrag v/ Mag. art. Maria Groes Eldh. I
forbindelse med Verdens Bog-dag 2016 inviteres du med på en spændende tidsrejse gennem
verdenslitteraturen: fra den første moderne roman af Miguel de Cervantes i 1605 til Kim Leine i dag.
De største fortællinger rummer ofte noget universelt, som taler til os på tværs af tid og rum. Vi ler stadig
med og ad Miguel de Cervant es burleske ”Don Quijoôte”, gribes af Shakespeares tragiske "Hamlet”,
udfordres af James Joyces ”Ulysses” og røres i ”Den lukkede dør” af Jette Kaarsbøl. Det universelle er noget
af det, som binder verdenslitteraturens største forfattere sammen i et litterært slægtskab samtidig med at
deres værker genspejler os moderne mennesker. Mennesket har brug for de store fortællinger for at forstå
sig selv, sine medmennesker og sin samtid. Netop derfor lever bogen i bedste velgående - og heldigvis for
det. Kom og hør Maria Groes Eldh fortælle om, hvordan det litterære landskab tegner sig i dag med ekkoer
fra verdenslitteraturhistorien. ENTRÉ: kr. 100,-. Billetter købes på www.skagenbilletten.dk, Skagen

Turistbureau, Skagens Bibliotek samt ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen i samarbejde med
Skagen Litteraturfestival.

Tirsdag d. 19. april
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”My Big Fat Greek Wedding 2”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 20. april
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Skagens huse gennem tiden” - Skagen har
langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige stakitter. Med
udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD - skagensmalernes rammer og fiskernes by fortælles om,
hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage samt om, hvordan
udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne fiskerby med
jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingerne kan ses både på Skagens Museum og
Kystmuseet Skagen, bemærk at udstillingerne er forskellige – så besøg begge museer! Gratis for museets
gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Brødre”. 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. 21. april
Kl. 14.00: Månedens billede i Drachmanns Hus v/ museumsinspektør Mette Harbo Lehmann. Om ”Ridderen
og Jomfruen under Linden” af Agnes Slott-Møller. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: Skagen Litteraturfestival arrangerer QUIZAFTEN om klassisk og nordisk litteratur på ”GREENS
Pub & Café”. Alle er velkommen til at dyste på viden om klassisk og nordisk litteratur. Baren er naturligvis
åben, og der er fine præmier undervejs til deltagerne. Entré: 25 kr. Billetter ved indgangen.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121 A, Skagen. Arr.: DHF Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Øjnenes Hemmelighed”. 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-ca. 21.30: Råbjerg Mile: Er strandtudserne i Milen vågnet op? Solen har forhåbentlig opvarmet
vandet i fattigkæret, så strandtudsehannerne i ly af tusmørket kan holde en forunderlig parringskoncert for
hunnerne. I området trives også spidssnudet frø, løgfrø og den lille vandsalamander. Mødested: P. pladsen
ved Råbjerg Mile. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Fredag d. 22. april - Bededag
Kl. 11.00-ca. 15.30: Skiveren til Råbjergstene: Kultur og natur i ødemarken. Vandretur i gennem
årtusinder, Ertebølletid, Bronzealder, Vikingetid, Sandflugtstid. En tur i en barsk natur, langs med kysten og

ind i landskabet. Hvordan kan landskabet have set ud, da menneskene bosatte sig i dette øde? Ja hvad ved
vi? Jægere og samlere, brug af flinteredskaber, keramik, smykker og symboler. Vi går ca. 10 km medbring
proviant til spisepausen. Mødested: Skiveren, P. pladsen ved campingpladsen. Turledere: Naturvejleder Villy
K. Hansen og Museumsdirektør Michael Ax. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel og Kystmuseet Skagen.
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Kunstnernes børn” - Skagensmalernes børn er et
gennemgående tema i mange af kunstnernes malerier. Det er hyggelige og livsbekræftende malerier, men
hvem var børnene, hvordan var deres opvækst og liv i virkeligheden? 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mathiez Band” – rock & pop.
Kl. 17.00: ”Jazzerne fra Aarhus” underholder i Iscaféen på Oddevej.
Kl. 19.30: Skagen Litteraturfestival præsenterer film i Biografen på KAPPELBORG. ”GENTLEMEN” Filmatisering af Klas Östergrens forrygende roman om den excentriske Henry Morgans usandsynlige
tilværelse. Våbenhandel, menneskesmugling, kærlighed og en begravet guldskat er ingredienserne i denne
prisbelønnede film. Gratis adgang.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captain Crew”.

Lørdag d. 23. april
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. 13.00: Harmonika-koncert i Skagen Kirke med den norske Halden Trekkspillklubb. Et varieret og let
kirkeprogram. Koncerten varer ca. 1 time og der er gratis adgang.
Kl. 15.00: Skagen Litteraturfestival præsenterer ”VERDENS BOGDAG” på KAPPELBORG - Kim Leine fortæller
om sit forfatterskab og især om den sidste roman ”AFGRUNDEN”. Publikum er velkommen i den
efterfølgende diskussion. Drikkevarer kan købes. Entré kr. 50,-. Billetter v/ indgangen.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Dirty Guns” – Rock´n Roll band fra Kbh.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captain Crew”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.

Søndag d. 24. april
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 ”Alvin og De Frække Jordegern 4: På Farten”. 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 ”Øjnenes Hemmelighed”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 75,-.

Mandag d. 25. april
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Byvandring i Østerby. Oplev Skagen til fods – her går vi gennem den hyggelige by ad de små
veje og stier og hører om Skagens gule huse med de røde tage og hvide "blonder". Historien starter ved
Skagens havn, som er mere end 100 år og Danmarks største fiskerihavn med landinger døgnet rundt. Der
fortælles også om de mange traditioner i Skagen, den berømte Kunstnerkoloni fra forrige århundrede,
Brøndums Hotel og Vippefyret, som er en tro kopi af det oprindelige fra 1627. Turen afsluttes ved Skagens
Museum. Varighed 1 ½ time. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,- som
betales ved tilmelding. Børn 4-12 år kr. 25,-.
Kl. 15.00 & 19.00: Filmen ”Skagen 1949” vises i biografen. Dansk Hjemstavnsfilm optog i 1949 et portræt
af Skagen by, hvor man kommer rundt i alle hjørner af byen, som den så ud få år efter befrielsen. Filmen
vises og kommenteres. Der er gratis adgang, billetter udleveres på biblioteket fra torsdag den 14. april kl.
11. Arrangør: Skagen Lokalhistoriske Forening.

Tirsdag d. 26. april
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”De Standhaftige”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Onsdag d. 27. april
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Skagens huse gennem tiden” - Skagen har
langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige stakitter. Med
udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD - skagensmalernes rammer og fiskernes by fortælles om,
hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage samt om, hvordan
udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne fiskerby med
jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingerne kan ses både på Skagens Museum og
Kystmuseet Skagen, bemærk at udstillingerne er forskellige – så besøg begge museer! 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”De Standhaftige”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 75,-.

Torsdag d. 28. april
Kl. 14.00-16.00: I Tinghuset er der atter mulighed for at få sig en kop kaffe og en hyggelig snak om gamle
dage, når Tinghuset inviterer til det populære billedkiggeri, hvor man kan hjælpe med at identificere og
datere fortografier i den gamle rådstue. Det foregår fra kl. 14 til 16, og man kan komme og gå som det
passer én.
Kl. 17.30: ”Kunst til Middag” på Skagens Museum. Eksklusivt helaftensarrangement i samarbejde med
Brøndums Hotel. Kom med på museet efter lukketid med omvisning ved en af museets inspektører,
hvorefter man samles omkring et enkelt glas vin mellem kunstnerportrætterne i Brøndums spisesal. Kl. 19.00
serveres en fremragende to-retters middag på Brøndums Hotel. Billetter á kr. 500,- købes på Skagens
Museum.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Lady in the Van”. 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. 29. april
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Madam Brøndum” - Ane Hedvig Brøndum 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 ”Mads Toghøj” – akustisk guitar.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Awesome Blondes”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Flemming Fiol”.

Lørdag d. 30. april
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 ”Ole Gas Band” – Kim Larsen Kopi.
Kl. 20.00: Dobbeltkoncert i Kulturhus Kappelborg med ”Thomsen, Nello & Hansen” og ”Ken Lending Blues
Band”. Glæd jer til forrygende fortolkninger af de gamle blues klassikere af kunstnere som Muddy Waters,
Sonny Boy Williamsson, Little Walter, Howlin' Wolf osv. Alt sammen krydret med masser af anekdoter og
muntre drillerier, når Thomsen - Nello - Hansen som de første går på scenen til dobbeltkoncerten. Hvis man
overhovedet kan tale om en skandinavisk “Bluesmand”, må Kenn Lending være noget af det tætteste man
kan komme på dette begreb. En aften med Kenn Lending Blues Band er som en musikalsk rejse igennem
afroamerikansk musiktradition, hvor publikum både har mulighed for at dvæle ved bluesens dagligdags poesi
og at danse til sveden springer, i et funky rytmisk univers med rødder i Afrika. Baren åbner kl. 19.00.

ENTRÉ: kr. 160,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. Skagens Bibliotek.
Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Flemming Fiol”.
Særudstillinger og gallerier:
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10-18 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
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: 1.-10. april: 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.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 22. april: Særudstilling. ”I Bølgen Blå” - Willumsen og
de badende børn. Sommerens udstilling sætter fokus på J.F. Willumsens (1863-1958) to store hovedværker i
nordisk kunst: Badende børn på Skagen strand fra 1909 og Sol og ungdom fra 1910. Over en periode på
otte år, fra 1902 til 1910, arbejdede Willumsen med at samle inspiration og materiale til at udføre et stort
maleri med børn og unge i leg på stranden. Hele arbejdsprocesprocessen kan bl.a. følges gennem hans
omfattende skitsemateriale, hvor han arbejdede med forskellige figurkompositioner, eksperimenterede med
den landskabelige iscenesættelse og inddrog forskellige materiale og teknikker. På udstillingen vises de to
monumentale hovedværker, der begge er næsten tre meter høje og over fire meter brede sammen med et
stort udvalg af skitsematerialet, hvoraf en stor del tilhører Victor Petersens Willumsen Samling på
Herregården Odden. Foruden billedernes tilblivelseshistorie og selve arbejdsprocessen inkluderes også andre
temaer i udstillingen: Motiver og malemåde analyseres i en kunsthistorisk kontekst, som illustreres gennem
lån af markante strandbiller af bl.a. skagensmalerne P.S. Krøyer og Laurits Tuxen. Desuden ser udstillingen
nærmere på motiverne i en kulturhistorisk kontekst med fokus på turisme og strandliv, og endelig belyses,

hvordan billederne påvirker vores opfattelse af det sunde og naturlige liv og i forlængelse heraf også vores
kropsidealer og vores forhold til nøgenhed. Udstillingen er lavet i samarbejde med J.F. Willumsens Museum i
Frederikssund.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: 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: 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:
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 Dalsgaard-værker til denne særudstilling i Iscafeen.
Værkerne præsenteres helt i Dalsgaards ånd uden nogen form for kronologi eller tema.
Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen: Den nordjyske glaskunstner Jonas Brus Stæhr har
etableret sig i Skagen Torvehal. Her kan man opleve et arbejdende værksted og de færdige brugs- og
kunstgenstande – se mere på www.skagenglaspusteri.dk Glaspusteriet er åben hele året.
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag og

fredag 11.00 - 17.30. Lørdag 10.00 - 14.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00.
Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Susanne Lanng, Niels Ottesensvej 5, Gl. Skagen: Smykker i Gl. Skagen v/ Susanne Lanng. Arbejdende
værksted og udstilling af smykker i hjertet af Gl. Skagen - 150m fra Solnedgangs-pladsen - i gammelt
lyserødt fiskerhus. Der er åbent hele året - dog med skiftende åbningstider - eller ring for aftale på telefon
98 44 33 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk
Restaurant Hyttefadet, Jens Bergs Vej 2A, Gl. Skagen: 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.
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. 1.-5. april: Særudstilling ”Mother” med 18 forskellige kunstnere.
Åbningstider: Lørdage kl. 11.00-17.00.
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: tirsdag-søndag kl. 10.00-16.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: mandag – fredag kl. 10.00-16.00. 22. april: kl.
11.00-16.00.
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.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 10.00-16.00.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: lørdag-søndag kl. 11.00-15.00. 22.
april: kl. 11.00-15.00.

Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: mandag-søndag kl. 11.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Fra 30. april: mandag-søndag kl. 10.00-18.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, 9881 Bindslev: forevisninger: onsdage kl. 10.00 og lørdage kl.
15.00. 22.-24. april: forevisninger kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-14.00

St. Bededag (22. april)

kl. 10.00-14.00

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 & kl. 19.00 - 21.00
kl. 15.00 - 18.00
kl. 13.00 - 16.00

Obs – åbningstider torsdag d. 21. og fredag d. 22. april:
Torsdag 21. april:
kl. 06.00-08.00 & kl. 17.00-20.00 (Badedisco)
Fredag 22. april
Lukket
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Computere med internetadgang til fri
afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger
koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket. Tlf.: 98 45 92 00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
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.

