Velkommen til blå september 2016 i Skagen.
I hele september måned farver vi Skagen blå. Her finder du arrangementer, oplevelser og events, som har
blå temaer. Hotellerne frister med blå ophold, restauranterne har blå menuer, attraktioner og gallerier samt
butikker sætter fokus på blå oplevelser.

Blå september tilbud:
Saxilds kaffestue & Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen:
Dagligt i Blå september, undtagen mandag: Kl. 13.00-17.00: Farven blå spiller en stor rolle i utallige
af Anna Anchers fantastiske værker - og kendt især er måske hendes mange skildringer af
familiemedlemmer i den blå stue. Caféen i Anchers Hus har ”Blåt Tema” med gode tilbud og blå
lækkerier. Desuden adgang til fotoudstilling om familien Anchers liv uden entré til museet.
Skagen Bamsemuseum og Iscaféen, Oddevej 2A, Skagen:
Dagligt i Blå september, undtagen mandag: Kl. 10.00-17.00: På Skagen Bamsemuseum skal
bamserne have hjælp til at finde de blå spilopbamser, som altid laver ballade og aldrig er til at finde.
Iscafeen byder på is, kage og kaffe i al slags vejr som kan nydes i cafeen og lækker smørrebrød som kan
nydes i vores hyggelige stue. Vi glæder os til at se jer.
Bodilles Kro, Østre Strandvej 11, Skagen:
Dagligt i Blå september: Kl. 12.00 – 16.30: Stjerneskud samt kaffe med chokoladekage og blåbær
coulis. Pr. kuvert kr. 125,-. Kl. 12.00 – 21.00: 2 retters fiskemenu: Blåmuslinger dampet i Chablis med
urter og timian serveret med flutes og hvidløgssmør og til hovedret Florentine – skærisingfilet bagt med
spinat, Bechamel sauce og et strejf af blåbær - serveret med petit kartofler. Alle spisende gæster bydes fra
kl. 17.00 velkommen med en isbjørn- den blå aperitif (gratis). Til dessert anbefales Køkkenchefens blå is
dessert og kaffe pr. kuvert 48,-.
Hver søndag kl. 14.30-16.30: Eftermiddagshygge i krostuen med malerierne fra den gamle film HIP HIP
Hurra. Kan du gætte, hvem der er på væggen ? Der serveres hjemmebagte boller med blåbærsyltetøj,
blåbærmuffins og blåbærlagkage samt kaffe og varm cacao med flødeskum - Pr. kuvert kr. 98,-.
SuperBrugsen, Sct. Laurentii Vej 26, Skagen:
Dagligt i Blå september: SuperBrugsens bager får frit spil til Blå September - Kig ned og lad dig friste af
det store udvalg.

Torsdag d. 1. september
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 14.00: Månedens billede i Drachmanns Hus v/ museumsinspektør Mette Harbo Lehmann. Om billedet
”Soffi og Holger Drachmann”. 14. juli 1903' udført af P.S. Krøyer. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.30: Skagen Revyen 2016 på De 2 Have. Et forrygende show i fantastiske omgivelser, med en intim
og nærværende stemning, som ingen anden scene kan tilbyde. Revyen har begejstret over al forventning de
sidste 7 år. Priser: Revy & 2 retters sommer menu samt kaffe: kr. 525,-. Revy pakke med 2 retters sommer
menu, et glas hvid og ½ fl rødvin og kaffe: kr. 695,-. Delux revy pakke med aperitif, 3 retters sommer

menu, et glas hvidvin og ½ fl. rødvin af de gode fra vinskabet & kaffe: kr. 895,-. Billetter købes på Skagen
Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. ved direkte henvendelse til Restaurant De Have –
info@restaurantde2have.dk el. tlf. 98 44 24 35.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Love & Friendship”. 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. 80,-.

Fredag d. 2. september
Kl. 13.00-17.00: Loppemarked på plænen foran Bamsemuseet i Skagen - der bydes på alt fra skønne
billeder, porcelæn, legetøj osv. og vanen tro går alle penge til kræftramte børn.
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Nye malerier - 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Upstairs Band” - (Rock, Funk & Blues).
Kl. 18.00: Aalbæk Løbet 2016 – dejligt motionsløb i Aalbæks natur. Vælg mellem 5,4 km og 11 km.
Tilmelding: https://app.lap.io/event/2016-aalbaekloebet eller fra kl. 16.30-17.30 på løbsdagen i aulaen på
Aalbæk Skole, hvorfra løbet også starter. Pris: Voksne 5,4 og 11 km kr. 75,-. Børn under 15 år gratis. Arr.:
Aalbæk Idrætsforening, Gymnastikafdelingen.
Kl. 18.30: Skagen Revyen 2016 på De 2 Have. Et forrygende show i fantastiske omgivelser, med en intim
og nærværende stemning, som ingen anden scene kan tilbyde. Revyen har begejstret over al forventning de
sidste 7 år. Priser: Revy & 2 retters sommer menu samt kaffe: kr. 525,-. Revy pakke med 2 retters sommer
menu, et glas hvid og ½ fl rødvin og kaffe: kr. 695,-. Delux revy pakke med aperitif, 3 retters sommer
menu, et glas hvidvin og ½ fl. rødvin af de gode fra vinskabet & kaffe: kr. 895,-. Billetter købes på Skagen
Turistbureau, www.skagenbilletten.dk el. ved direkte henvendelse til Restaurant De Have –
info@restaurantde2have.dk el. tlf. 98 44 24 35.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Scoretrick feat. Freja”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med Jan Edward trio.

Lørdag d. 3. september
Kl. 11.00-17.00: ”Øllets Dag” i Skagen for alle som elsker øl. Nu har du muligheden for at smage en masse
godt øl. Pris: Kr. 100,- incl. 8 poletter og et smageglas (som du må beholde når dagen er omme). I løbet af
dagen tager du dit glas med til de medvirkende udskænkningssteder (Skagen Bryghus, Jakobs Café,
Viseværtshuset, Green´s Pub, The Old Irish Pub og Holte Vinlager), afleverer 1 polet og får serveret
smagsprøve på de liflige dråber. Poletterne købes fra kl. 10.00 i teltet foran NYT SYN Stenbroen, Sct.
Laurentii Vej 48 Arr.: Danske Ølentusiaster i 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. 11.00-13.00: Foyerkoncert i Kulturhus Kappelborg med ” BETWEEN THE LINES DUO - feat. Jakob
Mygind” – Trioen giver en stemningsmættet og intim koncert med Line Mortensens sange, hvor melodierne
er iørefaldende, og genren bevæger i et krydsfelt mellem jazz, soul og singer-songwriter-stilen. Baren åbner

kl. 10.30. ENTRÉ inkl. 1 øl el. vand: Kr. 75,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg. Koncerten er en del af Blå September 2016.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”BACK, LARSEN & THRANE” - (Classic Rock).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Scoretrick feat. Freja”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med Jan Edward trio.

Søndag d. 4. september
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. 10.00-16.00: Fritidsmesse i Skagen Kultur- og Fritidscenter med opvisninger og aktiviteter med de
deltagende foreninger. Kl. 10.00: Opvisning v/Trialaction (tidligere deltager i “Danmark har talent” på TV2,
hvor de gik videre til liveshows). De yngste børn kan se frem til at boltre sig på to hoppeborge. Gratis entré.
Læs mere på www.idraets-samvirket.dk
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 ”Kæledyrenes hemmelige liv”-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. 80,-.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Offentlig omvisning i forfatter og maler Holger Drachmanns hjem.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Pens. sognepræst Erik Steen Møller, Tversted, holder foredrag i Hulsig Forsamlingshus om at
blive klogere på menneskelivet og sig selv. Deltagelse gratis, men tilmelding på 98487067 eller
carsten@aabf.dk senest 29.8. Salg af drikkevarer, kaffe og kage.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Love & Friendship”. 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. 80,-.

Mandag d. 5. september
Kl. 09.00-10.00: Blå September fejring med byens børnehavebørn, der har malet blå sten som lægges i
vandkunsten i Skagen sammen med børnene.
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. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her hører man selvfølgelig
noget af hotellets spændende historie. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og
får fortællinger om nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til

Solnedgangspladsen, et kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring
Grenen, som er et af de mest trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små veje og
stier, hvor vi hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens historie. Turen afsluttes på Kikkerbakken med den
betagende udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Max 20 deltagere. Pris: Kr. 95,-. Kr. 25,- for børn 4 –
12 år. Betales ved tilmelding på Skagen Turistbureau. Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen sluttes samme
sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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.
Kl. 20.00: NATBIO i Skagen Bio – ”The Assassin” - Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller v/ indgangen.
Pris kr. 60,-.

Tirsdag d. 6. september
Kl. 10.00-12.00: Natur-tur fra Naturhistorisk Museum – ”Skagens snapseurter” - På turen samler vi urter til
en rigtig Skagens snaps, snakker opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps.
Undervejs ser vi også på andre af hedemosens karakteristiske planter. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Pris 50,-kr.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 14.00-16.00: ”SKAGENS HUSE” - En guidet cykeltur i skagboernes by – kunstnernes by. Skagens
historie kan tydeligt aflæses i bybilledet. De mange smalle stier, de lave gulkalkede længehuse og de større
rødstens-villaer er alle en del af den samme fortælling, om Skagens udvikling fra et traditionelt
fiskersamfund til en travl havneby med turisme og fabrikker. Udgangspunktet for denne tur er et samarbejde
mellem Kystmuseet Skagen og Skagens Museum, hvor der i år kan ses særudstillinger begge steder med
overskriften ”Sort gul rød – skagensmalernes rammer og fiskernes by”. På cykelturen vil museumsformidler
Ane Bjerg Thomsen fra Kystmuseet fortælle om rummelige kunstnervillaer og ydmyge fiskerhjem, om
sejlivede myter og lokale anekdoter. I løbet af turen bydes på smagsprøver på bl.a. tørfisk og en lokal, stærk
drik. Billetter á kr. 100,- inkl. adgang til alle Kystmuseets afdelinger i syv dage sælges på Kystmuset Skagen,
hvor turen også starter ud. Max. 25 pers.
Kl. 19.00: Foredrag på Kystmuseet Skagen med cand. mag. Jesper Jensen som vil fortælle om
industrialiseringen i Skagen i starten af forrige århundrede. Der serveres kaffe samt æbleskiver og
Arrestforvarer Christensens prisbelønnede brombærsyltetøj. Entré: Medlemskab af Skagen Lokalhistoriske
Forening. Arr.: Skagen Lokalhistoriske Forening.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Disorder”. 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. 80,-.

Onsdag d. 7. september
Kl. 10.00-12.00: Natur-tur fra Naturhistorisk Museum – ”Råbjerg Mile” - Vi går ad milens bagdør, hvor vi
kigger efter dyrespor, ser på sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere.
En tur for hele familien hvor vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested:
Naturhistorisk Museum. Pris voksne 40,-kr. Børn 10,-kr.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Hverken for ros eller løn…” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. 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. 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: Kirkegårdsvandring. Oplev de populære kirkegårdsvandringer. Turene udgår fra perronen på
Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme betydning for byens udvikling. På
Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier om både kunstnere og godtfolk,
negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og tysk krigshistorie ved
krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor vi hører den
spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Varighed 2 timer. Mødested: Perronen på Skagen
Station. Tilmelding på Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,-. Børn 4-12 år: kr. 25,-. Turen
betales ved tilmelding.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Sognehuset i Skagen – ”Verden af i går” v/ tidligere leder af refugiet
Klitgården, Henning Dochweiler. Fri entré men med tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Disorder”. 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. 80,-.
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. 20.00: ”Havet og Kærligheden” om Holger Drachmann og Evert Taube. Drachmannaften i Drachmanns
Hus v/ Drachmann-kvartetten” bestående af Ann-Marie Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth.
Billetter á kr. 150,- købes i Drachmanns Hus el. bestilles på holger@gabrielsson.dk .

Torsdag d. 8. september
Kl. 10.00: ”Små synger sammen - Klar - parat – syng” på Skagens Bibliotek. Er alle børn klar til at synge?
Tag mor, far, bedstemor, dagplejemor eller børnehave under armen og kom ned på biblioteket, for nu skal vi
synge dejlige sange. ”Små synger sammen” er et nationalt tiltag, hvor vi i hele landet kan høre børn synge.
musikskolen og leder os i de dejlige danske børnesange. Fri entré. Tilmelding til bbib@frederikshavn.dk,
husk at skive i hvilken by du gerne vil synge med.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 16.30: LAID BACK SWING JAZZ I JONNAS`CAFE v/BAMSEMUSEET, Oddevej 2a, Skagen med Katrine
Borre, vocal – Mogens Nielsen, piano, Morten Hansen, bas og Janus Jørgensen, trommer. Mød den dejlige
amerikanske sangbog, blandet med skønne danske evergreens, spillet af en swingende Jazz-Trio og fortolket af den fremragende sangerinde Katrine Borre. Velkommen - Gratis entré.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Florence”. 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. 80,-.

Fredag d. 9. september
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Med udstillingen ”Arven fra Anchers Hus” vises et stort
antal af de værker fra kunstnerhjemmets magasin som aldrig, eller kun meget sjældent, er blevet vist frem
for offentligheden. Her fortælles historien bag husets skjulte skatte. 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 ”The Raggedy Ann’s” - (Bluegrass & Folk).
Kl. 16.30: LAID BACK SWING JAZZ I JONNAS`CAFE v/BAMSEMUSEET, Oddevej 2a, Skagen med Katrine
Borre, vocal – Mogens Nielsen, piano, Morten Hansen, bas og Janus Jørgensen, trommer. Mød den dejlige
amerikanske sangbog, blandet med skønne danske evergreens, spillet af en swingende Jazz-Trio og fortolket af den fremragende sangerinde Katrine Borre. Velkommen - Gratis entré.
Kl. 17.00-ca. 21.30: Råbjerg Mile: Mad fra havet og bjesk lavet på urter fra området. (Blå september)
En aften i Danmarks største ørkenlandskab, med fortælling om områdets historie og hvilke planter der trives
i området, findes der kødædende planter i Milen? Findes der bær og urter, som kan være nyttige til
fremstilling af bjesk? I Vendsyssel har der altid været kendskab til urternes egenskaber. Vi prøvesmager en
bjesk eller to, for det gode liv og den gode smag. Ved borde/bænkene på Sydsiden af Milen møder vi Jan B.
Nielsen, der er parat med lidt god mad og et glas vin. Ca. kl. 21:30 er vi igen på vej over Milen, nu til
forhåbentlig en mindeværdig Solnedgang. Der bliver solgt 35 billetter, tilmelding senest onsdag den 7.
september, - mobil nr. 2161 8343. Pris for arrangementet med mad og et glas vin eller en øl/vand samt
bjesk 200 kr. Der kan købes ekstra vin, øl/vand. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile. Turledere:

Naturvejlederne Villy K. Hansen og Søren O. Sørensen samt Fiskeeksportør Jan B. Nielsen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Roger & Over”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 10. september
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-13.00: Foyerkoncert i Kulturhus Kappelborg med ”MELISSA ALDANA QUARTET” –en koncert fyldt
med latin-amerikanske rytmer - den chilenske saxofonist Melissa Aldana i godt selskab med danske Kenneth
Dahl Knudsen (bas), "Costa Ricanske" Rodolfo Zuniga (trommer) og argentinske Ramiro Olaciregui. Baren
åbner kl. 10.30. ENTRÉ inkl. 1 øl el. vand: Kr. 75,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 13.00-15.00: Tag med på en spændende guidet tur i det naturskønne område ved Grenensporet med
guide Kathleen Pedersen. Den guidede tur er ganske gratis og udbydes i forbindelse med TV2Nord og P4
Nordjyllands kampagne #derfornordjylland. Mødested: Skagen Fyr/Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.
Kl. 14.00: ”Dyrene i Hakkebakkeskoven” – børneteater i Kulturhus Kappelborg. Tag ungerne i hånden og se
- eller gense - Thorbjørn Egners klassiker. Hør og se fortællingen om den slemme Mikkel Ræv, den søde
Morten Skovmus, den rare Bamsefar og alle de andre dyr i den fantasifulde skov, når Teater V præsenterer
"Dyrene i Hakkebakkeskoven". Forestillingen er egnet til børn og barnlige sjæle i alderen 5 - 99 år. Døren
åbner umiddelbart lige før forestillingen start. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen
Bio: kr. 100,-. Børn under 16 år: kr. 50,-. Medlemskort skal medbringes og forevises på forlangende. Billetter
købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”THE DIRT SESSIONS - (ROCK).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Roger & Over”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 11. september
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 ”Find Dory”-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. 80,-.

Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Offentlig omvisning i forfatter og maler Holger Drachmanns hjem.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.30-ca. 16.30: Søndags-cafe i Ankermedet Dagcenter. Sang og musik v/ Trio Acapella. Alle er
velkomne. Arr.: Ældre Sagen.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Florence”. 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. 80,-.

Mandag d. 12. september
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: BABYBIO i Skagen Bio som viser filmen ”Find Dory”. 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. 80,-.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her hører man selvfølgelig
noget af hotellets spændende historie. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og
får fortællinger om nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til
Solnedgangspladsen, et kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring
Grenen, som er et af de mest trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små veje og
stier, hvor vi hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens historie. Turen afsluttes på Kikkerbakken med den
betagende udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Max 20 deltagere. Pris: Kr. 95,-. Kr. 25,- for børn 4 –
12 år. Betales ved tilmelding på Skagen Turistbureau. Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen sluttes samme
sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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.
Kl. 16.30–18.15: Foredrag i Kulturhus KAPPELBORG – ”FLYGTNINGEHJÆLP - FØR OG NU” v/ fhv.
ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen. ”Den organiserede humanitære flygtningehjælp i Danmark
tog sin begyndelse efter Ungarn-krisen i 1956. I årene derefter tog Danmark imod mange grupper af
flygtninge, blandt andet fra Chile, Polen, Vietnam og Balkan. Hertil kom spontane flygtninge, dvs.
individuelle asylsøgere, der stod ved Danmarks grænser, ikke mindst afhoppere fra Østeuropa. I dag er
situationen, som for alle europæiske lande, præget af en væsentlig større tilstrømning af flygtninge, end vi
tidligere har oplevet. Hvorledes kan (og bør) Danmark forholde sig i denne situation? Hvad betyder de
internationale forpligtelser, som Danmark er en del af? Hvilken rolle kan EU spille?” – Disse spørgsmål, og
hele udviklingen i den danske flygtningehjælp, belyser fhv. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, der i

årene 1977-84 var formand for Dansk Flygtningehjælp. Pris kr. 100,- ved indgangen, på Skagen
Turistbureau eller www.skagenbilletten.dk. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.
Kl. 19.00: ”Det ægte liv” - Foredrag med Pernille Aalund i Iscafeen v/ Bamsemuseet. Et foredrag om tro,
lykke og livsvalg - Alle vores følelser stammer fra vores tanker, og vores tanker kan vi råde langt mere over
end vi tror. Hvordan inviterer man et nyt og positivt livssyn ind i de gamle vaner? Får skruet på hjernen, så
det altid er det bedste man får ud af sin dag – fremfor det værste …? Kom til et foredrag der handler om de
nære værdier – om at vende båden og sejle mere sikkert mod de mål man har sat og det liv man fortjener.
Kærligt, levende, humoristisk og med afsæt i sine ’taler’– sætter Pernille fokus på en af livets mange scener.
Billetter á kr. 260,- købes på billetto: https://billetto.dk/search?text=pernille%20aalund

Tirsdag d. 13. september
Kl. 10.00-12.00: Natur-tur fra Naturhistorisk Museum – ”Skagens snapseurter” - På turen samler vi urter til
en rigtig Skagens snaps, snakker opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps.
Undervejs ser vi også på andre af hedemosens karakteristiske planter. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Pris 50,-kr.
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”KVINDER I FOR STORE HERRESKJORTER” i
biografen og spis frokost bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan
bestilles på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 22. august og SKAL
være afhentet i billetsalget senest den 11. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Florence”. 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. 80,-.

Onsdag d. 14. september
Kl. 10.00-12.00: Natur-tur fra Naturhistorisk Museum – ”Råbjerg Mile” - Vi går ad milens bagdør, hvor vi
kigger efter dyrespor, ser på sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere.
En tur for hele familien hvor vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested:
Naturhistorisk Museum. Pris voksne 40,-kr. Børn 10,-kr.
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”KVINDER I FOR STORE HERRESKJORTER” i
biografen og spis frokost bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan
bestilles på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 22. august og SKAL
være afhentet i billetsalget senest den 11. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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. ”Hverken for ros eller løn…” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. 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. 14.00: Kirkegårdsvandring. Oplev de populære kirkegårdsvandringer. Turene udgår fra perronen på
Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme betydning for byens udvikling. På
Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier om både kunstnere og godtfolk,
negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og tysk krigshistorie ved
krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor vi hører den
spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Varighed 2 timer. Mødested: Perronen på Skagen
Station. Tilmelding på Skagen Turistbureau. Max. 20 deltagere. Pris kr. 95,-. Børn 4-12 år: kr. 25,-. Turen
betales ved tilmelding.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Florence”. 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. 80,-.
Kl. 20.00: Drachmannaften i Drachmanns Hus – ”Vin, kvinder og sang” - En festlig aften med tekster af
Holger Drachmann, Hans Hartvig Sedorff, Nis Petersen og Sigfred Pedersen v/ Drachmann-kvartetten
bestående af Ann-Marie Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Billetter á kr. 150,- købes i
Drachmanns Hus el. bestilles på holger@gabrielsson.dk

Torsdag d. 15. september
Kl. 10.00: Teater for de 1 ½ - 3 årige i Salen i Kulturhus Kappelborg – ”SIKKE ET VEJR” v/ TEATER DU
MILDE HIMMEL. En komisk og poetisk forestilling for de mindste, hvor børnene tages med på en rejse
gennem de fire årstider. Billet á 10 kr. bestilles på www.bibl.frederikshavn.dk
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”KVINDER I FOR STORE HERRESKJORTER” i
biografen og spis frokost bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan
bestilles på www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 22. august og SKAL
være afhentet i billetsalget senest den 11. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 14.00: Månedens billede i Drachmanns Hus v/ museumsinspektør Mette Harbo Lehmann. Om ”Soffi og
Holger Drachmann. 14. juli 1903” udført af P.S. Krøyer. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kærlighed og andre katastrofer”. 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. 80,-.

Fredag d. 16. september
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Skitser” - Fra skitse til færdigt værk: Med udstillingen
Guld fra Anchers Hus vises mange skitser fra gemmerne i husets magasinet. Skitser som har dannet
grundlag for flere hovedværker i Skagens Kunstmuseers samling. 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” - (Ragtime & Deltablues).
Kl. 20.00: ”ALIVE COMEDY PART I” i Kulturhus Kappelborg - Tre unge, utrolig sjove og meget forskellige
jyske komikere, har slået pjalterne sammen, og er klar med et comedy show, der med garanti vil få
publikum til at grine! Victor Lander - charmerende og humør smittende, Jonas Kjærsgaard – hans stærke
side er one-liners og syrede betragtninger af livet samt Lasse Madsen som laver stand up på en
overbevisende, medrivende og involverende måde, hvor publikum ikke kan føle sig for sikre. Det bliver helt
sikkert sjovt, når de 3 unge Aarhus komikere indtager scenen. Døren åbner kl. 19.30. ENTRÉ: Kr. 100,-.
Unge < 25 år: Kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Lørdag d. 17. september
Kl. 11.00-ca. 16.30: Skagen: Fra Kyst til kyst. - Geologiens Dage (Blå september). Turen er på ca. 15 km
og for vandringsfolk med et godt bentøj. Ruten er lagt så vi kommer igennem klitplantage, over Hulsig Hede,
kysten ved Kattegat, Sandmilen og barske klitter ved Skagerrak. På turen forsøger vi at danne billeder af
hvordan landskabet kan have set ud i gennem århundreder, samt oplysninger om vegetationen. Der vil også
være oplæg om årstidens fugleliv. Bemærk: Medbring madpakke, væske og kaffe/te, der er indlagt et par
spise/kaffepauser. Bemærk: Pris voksne 50. kr. børn gratis. Mødested: Frederikshavnsvej 200 ved Vestre
Opsyn 7 km. Syd for Skagen. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og ornitolog Henning Schmidt.
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-13.00: Foyerkoncert i Kulturhus Kappelborg med TIM LOTHAR & PETER NANDE. Nande og
Lothar er ikke bare fremragende musikere hver for sig - sammen kan de endnu mere: Armeret med guitar,
mundharpe, jug, vaskebaljebas, skeer, kufferttrommer, vaskebræt tager de publikum med på en rejse i de
mere obskure gamle bluessange. Det er aldrig kedeligt og deres spilleglæde er smittende. ENTRÉ: kr. 75,inkl. 1 øl el. vand. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau.
Kl. 14.00: Ølsmagning på Grenen - Tag med på denne hyggelige tur og smag på det herlige øl på Grenens
spids og hør samtidig historien om Skagen Bryghus. Billetter kan købes i Baren på Skagen Bryghus til 150,kr./pers. (Begrænset antal).
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Sweet Nothings” - (Skagen Rockband).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Søndag d. 18. september
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. 11.00-13.00: Lær at samle svampe med Naturhistorisk Museum. Hvis sommeren har været god, er der
allerede nu mulighed for at samle spisesvampe. Lær områdets mest almindelige svampe at kende.
Mødested: Naturhistorisk Museum. Pis voksne kr. 40,-. Børn Kr. 10,-. Tilmelding på tlf. 61 31 00 73.
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-ca. 16.00: Skagens Gren: På sporet af den dynamiske natur - Geologiens Dage (Blå september).
Grenen er Danmarks mest kendte naturområde og afslutningen på et kontinent. En snak om naturens
dynamik, hvordan dannes nyt land. Ved Grenen kan vi måske opleve sælerne, hvad gør man hvis de ligger
ensomme, eller ser syge ud? Mødested: P-pladsen på Grenen, ved kiosken. Turleder: Naturvejleder Villy K.
Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Find Dory”-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. 80,-.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Offentlig omvisning i forfatter og maler Holger Drachmanns hjem.
Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Kærlighed og andre katastrofer”. 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. 80,-.

Mandag d. 19. september
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. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her hører man selvfølgelig
noget af hotellets spændende historie. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og
får fortællinger om nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til
Solnedgangspladsen, et kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring
Grenen, som er et af de mest trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små veje og
stier, hvor vi hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens historie. Turen afsluttes på Kikkerbakken med den
betagende udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Max 20 deltagere. Pris: Kr. 95,-. Kr. 25,- for børn 4 –
12 år. Betales ved tilmelding på Skagen Turistbureau. Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen sluttes samme
sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.

Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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.
Kl. 18.00-21.00: Foredrag i Kulturhus Kappelborg ” PSYKISK SYGDOM SMITTER IKKE. DET GØR TABU!”.
Bliv klogere på livet med psykisk sygdom. Du kan frit vælge hvor mange af foredragene du vil høre. Kl.
18.00-18.45: Jakob: Åbenhed om psykisk sygdom: Hvordan og hvornår. Kl. 19.00-19.45: Kim-Philip :
Nyt liv og ny livskvalitet. Kl. 20.00-20.45: Tina: Motion tackler angst. Fri entré. Arrangeret i samarbejde
med Psykiatrien i Nordjylland, Bedre Psykiatri, SIND og kampagnen ”Én af os”.

Tirsdag d. 20. september
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 15.00-17.00: ”IS IS IS I PERLER” – børnearrangement på Ålbæk Bibliotek. Er der noget bedre end en
iskold isvaffel? Men den smelter jo bare væk! Derfor laver vi ispinde, isvafler og isdesserter i hama-perler. Så
er vi sikre på, de bliver hvor de er. Som noget ekstra sejt kan du lave isvaffel-ørestikker, et vaffel-brev,
pindis-nøgleringe eller en guirlande fuld af is. Mød iskold op og lav de lækreste is – vi har perlerne
og en masse ideer, så du skal bare selv kunne styre perlerne. Billet: 10 kr.
Kl. 18.30-20.30: Aftentur på Grenen - Hør om de nye rydninger på Skagens Gren. Når du kører til Grenen
fra Skagen, ser du rydninger af træer og buske. Det er en del af et omfattende naturplejeprojekt, som skal
være med til at føre naturen tilbage til sit oprindelige udseende for godt 100 år siden. Naturplejen er en del
af LIFE projektet. Hvad det er, og hvorfor vi naturplejer, vil du høre mere om på denne tur. Turledere: Bo
Storm og Forstkandidat Catrine Kristensen. Mødested: P-plads på Grenen, enden af Fyrvej, Skagen. Arr.:
Frederikshavn Kommune.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Florence”. 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. 80,-.

Onsdag d. 21. september
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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. ”Hverken for ros eller løn…” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. 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 ”Florence”. 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. 80,-.
Kl. 19.30: Koncert i Hulsig Kirke med Wenzell & Bugge. Traditionel folkemusik møder klassisk percussion.
Fri entré.
Kl. 20.00: DRACHMANNAFTEN i Drachmanns Hus – ”I Drachmanns fodspor”. Digte, sange og viser af bl.a.
Tom Kristensen, Nis Pedersen og Hans Hartvig Seedorf. Drachmann-kvartetten, bestående af Ann-Marie
Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Billetter á kr. 150,- kan købes i Drachmanns Hus op til
en uge før eller bestilles på holger@gabrielsson.dk

Torsdag d. 22. september
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
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,- excl. drikkevarer købes
på Skagens Museum.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Miraklet på Hudsonfloden”. 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. 80,-.

Fredag d. 23. september
23.-25. september: Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab på Hotel Skagen Strand i Hulsig.
Hovedstandpladsen er på arealet omkring Hotel Skagen Strand. Her vil der være liv og masser at se på hele
weekenden, og der er gratis adgang for tilskuere. Egen hund må gerne medbringes på området, men den
skal føres i snor. På sportspladsen afvikles lydighedsøvelser for både patrulje-, kriminal- og vinderklassen.
Her vil være noget at se på gennem hele dagen, da 48 hunde bedømmes i løbet af weekenden. Området fra
restauranten til sportspladsen vil være fyldt med stande, hvor du kan købe eksklusive artikler til din hund

eller få vejledning i pleje, træning eller genoptræning af din hund. Der er mulighed for at købe mad og
drikke på området. Se program under de enkelte dage eller læs mere på http://phdm2016.dk/
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 ”Danni Mikkelsen” - (Akustisk Rock).
Kl. 16.30-ca. 22.00: Kystmuseet Skagen: Mad gennem tiderne (Blå september). Spiste man muslinger og
tørret fisk i gammel tid? Tilberedtes kødet mellem underjordiske bålrester? Hvordan er fisk og kød,
konserveret og tilberedt i gennem tid? Ja hvem ved? Helt sikkert blev der spist groft brød til, og en lille
bjesksmag, er vel tradition? Gamle metoder bliver afprøvet, og maden bliver en del af aftenens menu. Når vi
mødes hjælper vi hinanden med bål og forberedelser til maden. Pris og tilmelding: Billetter købes på
Kystmuseet Skagen. Der bliver solgt 35 billetter. Pris: Voksne Kr. 175,-. Børn ifølge med voksne er prisen kr.
50,- - dækker mad, et glas vin/en øl/vand og bjesk. Mødested: Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10,
Skagen.
Kl. 17.00: Indmarch i forbindelse med Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab med start fra
havnen i Skagen og slut ved Kulturhus Kappelborg. Borgmester Birgit Hansen og formand for
Politihundeforeningen Bent Preben Nielsen åbner stævnet.
Kl. 19.30: ”Bowie” – Foredrag i Kulturhus Kappelborg. Der gik et chok igennem millioner af mennesker, da
det blev oplyst, at David Bowie var død den 10. januar. Dette fyrtårn i moderne kultur er nu slukket for
evigt. Han udgav musik i seks årtier, men bevægede sig oftest i sin egen tid uden for tiden. Forfatter Jan
Poulsen har mødt David Bowie flere gange. Denne aften fortæller han om tusindkunstnerens liv og en lang
og fantastisk karriere og kommer med eksempler på, hvordan Bowie har påvirket dansk kultur. Billet: 75 kr.
Tilmelding på www.bibl.frederikshavn.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captain Crew”.

Lørdag d. 24. september
23.-25. september: Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab på Hotel Skagen Strand i Hulsig.
Hovedstandpladsen er på arealet omkring Hotel Skagen Strand. Her vil der være liv og masser at se på hele
weekenden, og der er gratis adgang for tilskuere. Egen hund må gerne medbringes på området, men den
skal føres i snor. På sportspladsen afvikles lydighedsøvelser for både patrulje-, kriminal- og vinderklassen.
Her vil være noget at se på gennem hele dagen, da 48 hunde bedømmes i løbet af weekenden. Området fra
restauranten til sportspladsen vil være fyldt med stande, hvor du kan købe eksklusive artikler til din hund
eller få vejledning i pleje, træning eller genoptræning af din hund. Der er mulighed for at købe mad og
drikke på området. Se program under de enkelte dage eller læs mere på http://phdm2016.dk/
Kl. 07.00: Konkurrencerne i forbindelse med Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab på Hotel
Skagen Strand i Hulsig starter.
Kl. 10.00: Foredrag v/ Dyrlæge Bille Ruwald på Hotel Skagen Strand. Tilmelding foregår, efter princippet
"først til mølle", da der er et begrænset antal pladser, på http://phdm2016.dk/ . Pris kr. 100,- kr.
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: Foredrag v/ Hundefysioterapeut Christian Hembo på Hotel Skagen Strand. Tilmelding foregår,
efter princippet "først til mølle", da der er et begrænset antal pladser, på http://phdm2016.dk/ . Pris kr.
100,- kr.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jack Flash & ATC” - (Rock, Søren fra Dirty Frank).
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”UHRBAN STÖJBAND & FRIENDS CELEBRATING THE LAST
WALTZ”. En sprudlende og personlig hyldest til verdens vel nok bedste koncertfilm med musik af bl.a. The
Band, Bob Dylan, Eric Clapton, Joni Mitchell, Neil Young, Van Morrison og Neil Diamond m.fl. Med deres
utrættelige og positive energi vælter det 14 mand store kamæleonorkester ud over scenekanten fra start til
slut, og giver publikum en musikalsk oplevelse i absolut særklasse. ENTRÉ: kr. 240,-. Medl. Kappelborgs
Venner/Skagen Bio/Hirtshals Musikforening: kr. 180,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau el. på
www.kappelborgskagen.dk Arrangør: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captain Crew”.

Søndag d. 25. september
23.-25. september: Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab på Hotel Skagen Strand i Hulsig.
Hovedstandpladsen er på arealet omkring Hotel Skagen Strand. Her vil der være liv og masser at se på hele
weekenden, og der er gratis adgang for tilskuere. Egen hund må gerne medbringes på området, men den
skal føres i snor. På sportspladsen afvikles lydighedsøvelser for både patrulje-, kriminal- og vinderklassen.
Her vil være noget at se på gennem hele dagen, da 48 hunde bedømmes i løbet af weekenden. Området fra
restauranten til sportspladsen vil være fyldt med stande, hvor du kan købe eksklusive artikler til din hund
eller få vejledning i pleje, træning eller genoptræning af din hund. Der er mulighed for at købe mad og
drikke på området. Se program under de enkelte dage eller læs mere på http://phdm2016.dk/
Kl. 07.00: Konkurrencerne i forbindelse med Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab på Hotel
Skagen Strand i Hulsig starter. Danmarksmestrene kåres kl. 17.00.
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. 10.00: Foredrag v/ Narkohundefører Kim Wiboe på Hotel Skagen Strand. Tilmelding foregår, efter
princippet "først til mølle", da der er et begrænset antal pladser, på http://phdm2016.dk/ . Pris kr. 100,- kr.
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 ”Find Dory”-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. 80,-.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Offentlig omvisning i forfatter og maler Holger Drachmanns hjem.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Lions Club Skagen- Anna Ancher afholder bankospil i SKAGEN KULTUR OG FRITIDSCENTER.
Dørene åbnes kl. 13.00. Mange flotte gevinster sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. HOVEDPRÆMIE:
Skagen Gavekort, værdi á 5.000,00 kr. Der sælges kaffe/the, kringle, lagkage m.m. Alle er velkomne.

Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Miraklet på Hudsonfloden”. 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. 80,-.

Mandag d. 26. september
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. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her hører man selvfølgelig
noget af hotellets spændende historie. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og
får fortællinger om nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til
Solnedgangspladsen, et kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring
Grenen, som er et af de mest trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små veje og
stier, hvor vi hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens historie. Turen afsluttes på Kikkerbakken med den
betagende udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Max 20 deltagere. Pris: Kr. 95,-. Kr. 25,- for børn 4 –
12 år. Betales ved tilmelding på Skagen Turistbureau. Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen sluttes samme
sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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.

Tirsdag d. 27. september
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:
70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 14.00-16.00: ”SKAGENS HUSE” - En guidet cykeltur i skagboernes by – kunstnernes by. Skagens
historie kan tydeligt aflæses i bybilledet. De mange smalle stier, de lave gulkalkede længehuse og de større
rødstens-villaer er alle en del af den samme fortælling, om Skagens udvikling fra et traditionelt
fiskersamfund til en travl havneby med turisme og fabrikker. Udgangspunktet for denne tur er et samarbejde
mellem Kystmuseet Skagen og Skagens Museum, hvor der i år kan ses særudstillinger begge steder med
overskriften ”Sort gul rød – skagensmalernes rammer og fiskernes by”. På cykelturen vil museumsformidler
Ane Bjerg Thomsen fra Kystmuseet fortælle om rummelige kunstnervillaer og ydmyge fiskerhjem, om
sejlivede myter og lokale anekdoter. I løbet af turen bydes på smagsprøver på bl.a. tørfisk og en lokal, stærk
drik. Billetter á kr. 100,- inkl. adgang til alle Kystmuseets afdelinger i syv dage sælges på Kystmuset Skagen,
hvor turen også starter ud. Max. 25 pers.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lyset i havet”. 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. 80,-.

Onsdag d. 28. september
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
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. ”Hverken for ros eller løn…” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. 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 ”Lyset i havet”. 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. 80,-.
Kl. 20.00: ”Farvel til Drachmann for i sommer” - Gallaaften med højdepunkter fra sommerens Drachmannprogram. DRACHMANNKVARTETTEN – Ann-Marie Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth
underholder i Drachmanns Hus. Billetter á kr. 150,- kan købes i huset eller bestilles på
holger@gabrielsson.dk

Torsdag d. 29. september
Kl. 10.00: Teater for de 5-8 årige i Kulturhus Kappelborg. ”MØRKET LIGGER UNDER SENGEN” v/ TEATRET
GRUPPE38 & TEATER 2TUSIND. Et forældrepar kommer på uanmeldt besøg hos deres søn. Men han har
ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Og der er ingen barmhjertighed, selvom
man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst. Om det så er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for
mørkt: Godnat, blev der sagt! Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler i hele
kroppen, og festen ikke engang er begyndt endnu? Billet á 10 kr. bestilles på www.bibl.frederikshavn.dk
Arrangeret i samarbejde med KAFBU.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Bedfordbussen - Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur gennem
byen i roligt tempo i kystmuseets enestående Bedfordbus fra 1937 ! Den guidede tur går til havnen og
videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi fyrene til Grenen, hvor der er mulighed for et kort ophold.
Chaufføren fortæller undervejs. Tilmelding og betaling til Kystmuseet Skagen. Pris: voksne: kr. 100,-. Børn
u/ 12 år: kr. 35,-.
Kl. 12.00: Noget om Drachmann - Causerier i Drachmanns Have. Om tirsdagen fortælles om ”Drachmann i
Skagen og Vendsyssel” v/ Poul Bernth og om torsdagen om ”Drachmann og damerne” v/ Birgit Bernth. Pris:

70 kr. (inkl. entré til huset). I sjældne tilfælde af regnvejr rykker man ind i atelieret. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 19.00: Teater i Skagen Kultur- og Fritidscenter – ”Airport”. Her følger vi et underholdende persongalleri
med bl.a. den topstressede forretningsmand, latinocharmøren, hippiefyren og den perfekte stewardesse. De
gør oprør mod lufthavnens kontrollerende univers i en vild drøm af humor, legesyge kroppe og pumpende
ekstase. Forestillingen er non-verbal/uden ord. I stedet bruges mimik og kropssprog. Forestillingen
præsenteres af Kristjan Ingimarsson Company. Fra 12 år. Varighed: 75 min. Døren åbner umiddelbart inden
forestillingens start. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Skagen Musik- & Teaterforening/Medl. Kappelborgs Venner: kr.
100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på Skagen Turistbureau el. på www.kappelborgskagen.dk ARR.:
Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Bridget Jones´Baby”. 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. 80,-.
Kl. 19.30-23.00: Danseaften i Klitrosen, Markvej 121, Skagen med 6 mands orkester fra Skagen Viseklub.
Tilmelding på tlf. 22 53 40 73 el. 20 86 45 54.

Fredag d. 30. september
Kl. 13.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Sort, Guld, Rød- Skagensmalernes by”. 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. 16.00-18.30: Live musik på Skagen Bryghus med ”HP Lange” - (New Orleans Deltablues).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser musikfilmen ”Janis: Little Girl Blue”. 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. 80,-.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal: Fra 3.
september: "366 A YEAR OF PSYKEDELIC LANDSCAPES" - en totalinstallation af den danske kunstner
Birgitte Lund. Installationen består af 366 mindre indrammede papirarbejder, ophængt fra væg til væg, fra
gulv til loft. De abstrakte landskabsmalerier repræsenterer hver især et abstrakt landskab, - ét billede pr.
dag i ét år, og er en abstrakt fortolkning af landskaber. Flere af billederne på udstillingen er blevet til under
Birgitte Lunds ophold på Klitgården Refugium i Skagen. De fleste af de naturgenkendelige
farvekompositioner er derfor stærkt inspireret af det helt særlige lys, som er i Skagen. - Det flade forblæste
landskab, havets uendelige farvenuancer, flora, fauna, klitterne, hedelandskabet, himlens enorme fylde,
horisontlinien, og ikke mindst af besøg på havnen, styrbord - bagbord fyrene, kutternes farver, bøjer og flag.
Fernisering lørdag d. 3. september kl. 10.00. ARR.: Kulturhus Kappelborg. Åbningstider: mandage, tirsdag og
torsdage kl. 10 – 17, fredag kl. 10 – 14 og lørdage kl. 10 – 13. Bemærk, onsdag 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.
10.00-18.00 (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: Fra 9. september: Særudstilling. ”Arven fra Anchers” Familien Anchers private samling. Med ”Arven fra Anchers” vises et stort antal værker fra kunstnerhjemmets magasiner som aldrig, eller kun meget sjældent, er blevet vist frem for offentligheden. Foruden
kunstnerparrets egne værker, omfatter samlingen malerier og tegninger som de igennem livet havde byttet,
købt og fået foræret af venner og kollegaer fra kunstnerkolonien i Skagen. Størstedelen af de værker i
samlingen som Anna og Michael Ancher selv har lavet, er skitser eller forstudier til nogle af kunstnerparrets
mest berømte malerier. Mange af disse hovedværker solgte parret, men igennem årene har en stor del af
værkerne fundet deres vej tilbage til Skagen. Skagens Museum kan derfor vise mange skitser sammen med
de endelige værker, hvilket giver et fascinerende indblik i kunstnernes arbejdsproces fra idé til endeligt
værk.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Sort/Hvid”- en fotoudstilling om familien Ancher. Et blik ind i Anna
og Michael Anchers private fotoalbum med store og små reproduktioner. En mere ukendt og privat side af
den berømte kunstnerfamilies liv. Fotografierne blev nogle gange brugt som forlæg til skagensmalernes
værker, men altså også for at dokumentere mere private øjeblikke, som udstillingen ”Sort/Hvid” viser. Ud
over fotos fra Skagens Kunstmuseers egne arkiver, findes der i udstillingen også billeder fra Det Kongelige
Bibliotek og fra Nordjyllands Kystmuseum. Udstillingen kan ses i Saxilds Gaard ved Anchers Hus og er gratis
for alle.

Skagens Museum, Brøndumsvej 4 og Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen:
Særudstillinger: ”SORT, GUL, RØD - Skagensmalernes rammer og fiskernes by”. I et samarbejde og krydsfelt
mellem kunsthistorie og kulturhistorie sættes fokus på skagensmalernes arkitektoniske rammer og
lokalbefolkningens liv i byen, og samtidig forholdes der kritisk og nysgerrigt til de efterhånden fasttømrede
perioder i Skagen, den SORTE, den GULE og den RØDE periode. Udstillingen kaster nyt lys på bysamfundet
Skagen ud fra hvert sit synspunkt, Kunsten og Kulturhistorien. De to udstillinger viser hver sin side af samme
sag. Sammen med udstillingerne udgiver museerne en bog med en artikelrække, hvor arkitekter, kunst– og
kulturhistorikere og en fremtidsforsker på samme måde berører forskellige vinkler af emnet ”Skagen og
Arkitekturen”.
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). 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.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: Særudstilling. ”Arnoldi 75” – en
fødselsdagsudstilling af nye malerier.
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-fredag 10.00 - 17.30.
Lørdag 10.00 - 16.00. 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: Galleri Molevit er beliggende i Skagen Midtby, og har
udstillere fra påske til efteråret uge 42. I galleriet finder du kunst sammen med den udøvende kunstner,
som selv driver og passer galleriet. Kunstneren er altid til rådighed til en snak om de udstillede kunstværker.
1.-11. september: offentliggøres senere.
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
22 25 85 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: torsdagfredag kl. 10.00-17.30 & lørdag kl. 10.00-16.00. Besøg også vores hjemmeside på www.galleri-hesselholt.dk
OBS – Galleri Hesselholt har ophørsudsalg og lukker helt lørdag d. 3. september.
m.Galleri, Kandestedvej 118, Kandestederne, Skagen: Kunst fra Danmark, Holland, Island og Rusland
– malerier, skulpturer, tegninger og grafik. Fra 3. september: Særudstilling ”Byens Bedste Blandede
Landhandel”. Lørdag 3. september i m.galleri. 50% går til Kræftens Bekæmpelse!!! Åbningstider: Lørdage kl.
11.00-17.00. Se mere på www.mgalleri.dk

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00.
Michael & Anna 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.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: tirsdag-fredag kl. 10.00-16.00. Lørdag-søndag kl.
11.00-16.00.
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, Fyrvej 40, Skagen: tirsdag, torsdag, lørdag og søndag kl. 11.00-15.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: mandag – søndag kl. 11.00-15.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: 1.-16. september: tirsdag-fredag kl. 12.0016.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: 1.-2. september: kl. 10.00-18.00. Fra 3. september: lørdagsøndag kl. 10.00-17.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: Forevisninger: onsdage kl. 10.00 og lørdage kl.
15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
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
Fredag

kl. 14.00-18.00
kl. 10.00-14.00

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

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
06.00
19.00
06.00
15.00
13.00

-

20.00.
08.00 og 13.00-15.00
21.00.
08.00 samt kl. 18.00 - 20.00
18.00.
16.00.

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

