Onsdag d. 1. februar
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus. ”Kirken i Rusland” v/organist Jette Plougheld. Fri entré.
Tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dræberne fra Nibe”. 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,-.

Torsdag d. 2. februar
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum - Om Michael Anchers ”Fire fiskere ved en båd”. Et af de
motiver, som Ancher ofte malede var billeder af en eller flere fiskere, der står på stranden og skuer ud over
havet. Månedens billede tilhører en af variationerne over motivet ”Fiskere ved en båd”. I nogle af malerierne
ser man blot en fisker, men han har også malet billeder med helt op til fire fiskere, som det f.eks. ses i
månedens billede. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: ”Fotografier, kaffe og Snik-snak” – kom og vær med til at kigge på fotografier, datere og
identificere. I tilgift vanker der kaffe og røverhistorier. Uformelt og afslappet – alle er velkomne. Gratis
adgang. Sted: Tinghuset, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen. Arr.: Skagen Lokalhistoriske Forening.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Manchester by the Sea”. 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. 3. februar
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Oplev den helt nyåbnede samlingsophængning ”Fokus”,
hvor 12 af museets hovedværker er i centrum. På omvisningen går vi i dybden med enkelte af
fokusværkerne, og vi taler om værkernes iscenesættelse på museet og om hvad der gør et værk til et
hovedværk? Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.30: Live musik på Skagen Bryghus med ”Flemming Christensen” (Akustisk rock).

Kl. 19.30: ”Spil hinanden stærke: Et foredrag om parforhold!” - Et underholdende foredrag om parforhold
og forskelligheder v. relationsekspert Brian Clausen på Jakobs Café. Varighed: 2 x 45 min. adskilt af en kort
pause. Foredraget er for alle, uanset om du kommer selv eller tager en ven, kæreste eller kone med. Pris pr.
person kr. 100,-. Vi byder på et glas øl / vin samt snacks. Tilmelding skal ske på mail til sund@jakobscafe.dk
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg – Lis Sørensen ”Tæt på”. Der venter publikum en helt særlig og
enestående oplevelse når Lis Sørensen - kun akkompagneret af guitar og bas - igen spiller en af sine "TÆT
PÅ" - koncerter på Kappelborg. Dørene åbnes kl. 19.00. ENTRÉ inkl. garderobe: kr. 310,-. Billetter købes på
Skagen Turistbureau el. www.kappelborgskagen.dk

Lørdag d. 4. februar
Kl. 11.00: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
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/Gasolin kopi).

Søndag d. 5. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). Naturen er lige
uden for døren og til fri afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller
til en stille tur i plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder
bare op på det angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”SYNG” – 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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Manchester by the Sea”. 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. 6. februar
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende

strandingsberetning i museets cafe,hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Arrangementet
er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe i caféen ved Krages Bageri. Tilmelding til Skagen
Turistbureau. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding senest kl. 12.00. Børn 4 – 12 år
kr. 25,-. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor
Skagen Turistbureau). Slutsted: Caféen v/ Krages Bageri.
Kl. 19.00: Rejseforedrag i Kulturhus Kappelborg – ”FAMILIEEVENTYR I CALIFORNIEN, GRAND CANYON OG
LAS VEGAS”. Tag med til Hollywood i Los Angeles og resten af Californien samt Grand Canyon og Las Vegas,
når rejsejournalist Henrik Lange fra Highways-USA.com sætter fokus på familieoplevelser i det sydvestlige
USA. Billetter á kr. 50,- købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved at rette henvendelse på et af
Frederikshavn kommunes biblioteker. Arrangeret af Skagens Bibliotek.
Kl. 20.00: Natbio i Skagen Bio – ”Jason Bourne” - Instruktion: Paul Greengrass. Billetter á kr. 60,- købes på
www.skagenbio.dk eller ved indgangen.

Tirsdag d. 7. februar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Klanen” 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 16. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dræberne fra Nibe”. 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. 8. februar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Klanen” 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 16. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.

Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dræberne fra Nibe”. 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,-.

Torsdag d. 9. februar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Klanen” 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 16. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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: Skagen Bio viser filmen ”Dræberne fra Nibe”. 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. 21.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”DJÄMES BRAUN”. Dørene åbnes kl. 20.00. ENTRÉ kr. 185,-.
Køb af billet udløser en fri drink på Buddy Holly efter koncerten. Billetter købes på Skagen Turistbureau el.
www.kappelborgskagen.dk

Fredag d. 10. februar
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. Kom og hør om familien Brøndum. Fra 1870´erne dannede
Brøndums gæstgiveri rammen om de tilrejsende kunstnernes sociale samvær i Skagen, og familien Brøndum
havde stor betydning for kunstnerkolonien. På denne omvisning møder vi Madam Brøndum, Degn og ikke
mindst Anna, der senere skulle blive en af kunstnerkoloniens mest kendte skikkelser. Gratis for museets
gæster.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen” (Fingerpickin Blues).
Kl. 18.30: Standup på Jakobs Café med Brian Lykke. Aftenen starter med en 3-rettes menu og fra kl. 21.00
går Brian Lykke på. Han bruger i sit stand-up show sin spændvidde til at levere et afvekslende,
uforudsigeligt, energisk og helt igennem suverænt show, hvor komik, hans talent for at spotte karaktertræk
hos os alle og egne hverdagsoplevelser er i centrum. Det giver som oftest ikke kun grin, men også
genkendeligheder blandt publikum. Showet forventes at vare ca. 40 minutter. Billetter á kr. 495,- købes på
http://dinnerbooking.com/dk/da-DK/eventbooking/event/823/brian-lykke-3-retters-menu-standup-pa-jakobscafe

Lørdag d. 11. februar
Kl. 11.00: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
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 ”Straight” (Creedence Cover, Dire Straits – rock).
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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,-.

Søndag d. 12. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). Naturen er lige
uden for døren og til fri afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller
til en stille tur i plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder
bare op på det angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 14.30-16.30: Søndags-café i Ankermedet Dagcenter. Foredrag v/Bo Storm: ”Nationalparken og naturen
i Sverige”. Alle er velkomne. Arr.: Ældre Sagen.
Kl. 15.00: ”Kunst til kaffen” på Skagens Museum. Der startes med en omvisning på museet. Herefter kaffe
og lagkage på Brøndums Hotel. Pris kr. 165,- inkl. entré til museet, omvisning og forplejning. Billetter købes
på: http://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/13952
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Dræberne fra Nibe” m/ undertekster. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 13. februar
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00 - 11.30: Vinterferiehygge på Feriecenter Skagen Strand. Ballon klovnen Ib kigger forbi og laver
ballondyr, flotte ballonhatte og drabelige lys sværd af de farverige magiske balloner. Pris kr. 25,- pr. barn.
Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år 3på Skagens Museum. ”Selvportræt med baggrund”
-

På Skagens Museum findes der rigtig mange portrætter, som kunstnerne enten malede af sig selv, hinanden
eller også fik de skagboerne til at sidde model. Hvert eneste portræt fortæller noget specielt og typisk om
lige netop dén person, der er blevet malet. Måske kan man lige skimte baggrunden, som også kan være
med til at fortælle noget vigtigt om personen. Vi starter med en kort introduktion til Skagensmalerne og
deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted ”Bikuben” og maler vores eget
selvportræt i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf.
9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Lav en flot Skagen måge fisk”. I Skagen
er mågerne overalt: på stranden og på havnen og hen over byens haver og nu også på museet to mandage
i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig hvordan du kan slibe og male en måge, skåret af træ,
og som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til dit
værelse. Pris for aktiviteten kr. 20,-. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe i Den blå Stue på det historisk kendte Brøndums
Hotel, hvor væggene kan fortælle spændende historier bl.a. om Skagensmalerne fra forrige århundrede, der
var med til at forvandle en fattig fiskerby til det kendte og elskede feriested, Skagen er i dag. Tilmelding til
Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding senest kl. 12.00. Børn 4 –
12 år kr. 25,-. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor
Skagen Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 100,-. Billetter
købes på Skagen Turistbureau senest 2 timer før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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: Foredrag I Kulturhus Kappelborg – ”VEJEN TIL MODELDRØMME OG FILMSTJERNE”. Går du med
en drøm om at blive model eller filmstjerne? Så kan du møde Clara Rosager på 20 år, som til daglig er model
hos Unique models og som brillerede i sin første store filmrolle, som den kræftsyge Cecilie i Jesper WungsSungs ”En,to,tre, NU!” Hør Clara Rosager fortælle om hendes karriere og drømme som skuespiller fra
teaterskolen til LA kombineret med modelkarrieren. Billetter á kr. 50,- købes på www.kappelborgskagen.dk
eller ved at rette henvendelse på et af Frederikshavn kommunes biblioteker. Arrangeret af Skagens Bibliotek.

Kl. 20.00: Natbio i Skagen Bio – ”JACK REACHER: NEVER GO BACK” - Instruktion: Edward Zwick. Billetter á
kr. 60,- købes på www.skagenbio.dk eller ved indgangen.

Tirsdag d. 14. februar
Kl. 10.00-12.30: LAV DIN EGEN KRONE på Skagens Bibliotek. På film og i tegnefilm har alle prinser og
prinsesser flotte kroner på. Og med alle de eventyrlige børn, der findes, skal der jo laves kroner til dem alle.
Derfor har vi i dag sat alle mulige materialer frem: guld, glitter, ædelsten, blomster, fjer og meget, meget
mere. Så husk hovedet og kom ned og design din helt egen krone, som kan se ud lige præcist, som du vil
have det. Fra 4 år – du skal kunne styre en saks. Fri entré.
Kl. 10.00 - 11.30: Vinterferiehygge på Feriecenter Skagen Strand. Den store tønde til fastelavnsfesten skal
pyntes og derudover kan du lave kreative og sjove fastelavnsris og masker. Det bliver bare fastelavnshyggeligt. Pris kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Fine damer og seje fiskere” På Skagens museum kan du se malerier af elegante kvinder med fantastiske silkekjoler og fine stråhatte på.
Men der er også malerier af store, barske fiskere med busket fuldskæg. Deres tøj er tykt og hullet. Mange af
dem har lange læderstøvler, sydveste og måske endda redningsbælter på. Vi starter med en kort
introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted
”Bikuben” og maler vores egne fine damer og seje fiskere i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i en
flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle
materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Lav en sparebøsse eller et flot smykke.
Dekorer en sparebøsse af ler med spændende farver eller fremstil et flot smykke af fedtsten i lædersnor.
Pris for aktiviteten kr. 20,-. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” på Skagens Museum. Om museets arkitektur og historie. Kom med på en
omvisning i Skagens Museums arkitektur og hør historien om de vægge kunsten hænger på. Vi dykker ned i
arkitekt Ulrik Plesners oprindelige visioner for museets ældre del fra 1928 og vi ser på Friis og Moltkes
tilbygning fra 2016 og de ideer, der ligger bag. Vi kommer også ind på perioderne i Skagens
arkitekturhistorie og museet som repræsentant for perioderne. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Oplev historiens vingesus på Brøndums Hotel. Nyd en kop kaffe og et stykke af vores berømte
lagkage, mens vores eminente historiefortæller vil føre Dem tilbage til tiden, hvor kunstnerne holdt til i
Skagen og hvor Brøndums Hotel blev formet af Krøyer, Plesner og de nye badegæster, som valfartede til
Lysets Land. Hip Hip Hurra for Skagen. Arrangementet koster 75,00 kr. pr. person, og varer ca. 45 minutter
alt efter spørgelyst. Reservation er nødvendig og kan ske på tlf. 98 44 15 55 senest på dagen for
arrangementet kl. 12.00.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Hidden Figures”. 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. 15. februar
Kl. 10.00 - 12.00: Vinterferiehygge på Feriecenter Skagen Strand. Husk at tage dit fastelavnsudstyr med
på din ferie, for nu skal der slås katten af tønden og der skal kåres en kattedronning og en kattekonge. Vi
slutter af med at nyde en forfriskning. Pris kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Iskolde billeder” - Nogle
gange kan man være blåfrossen, andre gange solskoldet og måske har du også prøvet at være ”gul af
misundelse”. Farverne på malerierne beskriver følelser, så vi, der ser på dem, kan forstå, hvor dejligt eller
ubehageligt noget er. Naturens farver skifter, fordi vejret ændrer sig, og på Skagens Museum er der mange
fine eksempler på, hvordan kunstnerne har skildret netop iskolde vinterdage, stille varme sommeraftener
eller en blæsende forårsdag. Vi starter med en kort introduktion til skagensmalerne og deres malerier på
museet. Derefter går vi over i museets værksted ”Bikuben” og maler vores egne iskolde vinterbilleder i akryl.
Du får dit mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr.
120,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Decoupage på skaller og sten. På museet
laver vi sjove og flotte ting af spændende strandfund. Sådan nogle strandfund har børn altid samlet og leget
med, før det var almindeligt at man havde rigtigt legetøj. I museets udstilling kan du se nogle hulsten og
små skaller som skagensbørn har leget med. Aktiviteten er gratis. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.

Kl. 14.00-16.00: Bunkertur i Skagen. Få en spændende oplevelse og gå med på denne interessante tur
gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Hvem har ikke lagt mærke til den megen beton
langs kysten ved Skagen? Nogle har måske tænkt: Hvorfor ligger de her? Hvad er de blevet brugt til og
hvorfor? Få svar på dine spørgsmål – Mød op på p-pladsen ved Det hvide Fyr og få en uforglemmelig dag.
Varighed: ca. 2 timer. Tilmelding til Skagen Turistbureau inden turens start. Pris kr. 100,-som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 168,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Hidden Figures”. 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. 20.00-21.30: ”Spøgelser og spooky historier”- guidet tur i Gl. Skagen. Gå ikke glip af spøgelser, gys og
spooky historier på denne guidede aftentur i Højen. Er der spøgelser ved aftenstide på Ruths Hotel, på
Kikkerbakken og på kirkegården? Hvorledes gik det til, at der var så mange strandinger ved Højen/Gl.
Skagen? Hvem er Klabautermanden og hvad er Dødemandsbjerget? Deltag på turen og få svar på nogle af
dine spørgsmål. Husk varmt tøj og lommelygter. Turen gennemføres kun ved min. 10 deltagere og max. 25
deltagere. Tilmelding nødvendig senest kl. 16.00 samme dag til Skagen Turistbureau. Pris kr. 115,- pr.
person som betales ved tilmelding. Turen er ikke egnet for børn under 12 år. Mødested: foran Ruths Hotel,
Højen/Gl. Skagen.

Torsdag d. 16. februar
Kl. 10.00 - 11.30: Vinterferiehygge på Feriecenter Skagen Strand. Ballon klovnen Ib kigger forbi og laver
ballondyr, flotte ballonhatte og drabelige lys sværd af de farverige magiske balloner. Pris kr. 25,- pr. barn.
Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Hygge” - I vinterferien er der
dømt hygge! Måske drikker man varm kakao eller tager sit varmeste tøj på og går en lang tur. På Skagens
Museum kan man også finde hyggen på nogle af malerierne, hvor børn spiller klaver, veninder går tur på
stranden, og digteren Drachmann putter sig under et tæppe foran kaminen. Vi starter med en kort
introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted
”Bikuben” og fyrer op for hyggen, når vi klipper og klistrer vores egne hyggelige collager. Du får dit
mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl.
guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Besøg Bolcheriet som er et vaskeægte bolchekogeri, og lav selv din egen slikkepind. Hvornår
begyndte man at spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags”
bolcher? Hør historien og lav din helt egen slikkepind i Bolcheriet i Skagen. Få hjælp af de professionelle
bolchekoger, prøv selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte
håndlavet slikkepind som du selv har lavet, eller.... spis den selv. Pris kr. 20,-.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Udsmyk en kasket eller knyt en nøglering.
Bestem selv hvordan en kasket efter dit hoved skal udsmykkes eller knyt din egen nøglering af spændende
bomuldstråde. Pris for aktiviteten kr. 20,- Børn skal være ifølge med voksne.

Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00 & kl. 14.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen ? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Mødested: Batterivej 6. Pris kr. 30,- pr. person. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl.
10.00. OBS ! Af sikkerhedsmæssige årsager SKAL der oplyses CPR-nr. på alle deltagere ved
tilmelding.
Kl. 13.00-15.00: FILMPRINSESSEAKADEMIET på Skagens Bibliotek. Inderst inde er vi allesammen
prinsesser, men nogle af os har bare ikke papir på det endnu. Heldigvis kan alle blive det på film! Og det kan
du også, hvis du deltager i Filmprinsesseakademiet. Her kan du lære at neje, at gå ret, at drikke fint, måske
endda drikke champagne… Og vi skal lave de fineste prinsessekroner med ædelsten, guld og glimmer, så du
kan spille en ’ægte’ prinsesse i din næste leg. Hop i prinsessekjolen, se om dine laksko stadig passer og tag
dine veninder med, når vi byder op til Prinsessedag. Fra 4 år. Billet: 10 kr.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum - Om Michael Anchers ”Fire fiskere ved en båd”. Et af de
motiver, som Ancher ofte malede var billeder af en eller flere fiskere, der står på stranden og skuer ud over
havet. Månedens billede tilhører en af variationerne over motivet ”Fiskere ved en båd”. I nogle af malerierne
ser man blot en fisker, men han har også malet billeder med helt op til fire fiskere, som det f.eks. ses i
månedens billede. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: ”Fotografier, kaffe og Snik-snak” – kom og vær med til at kigge på fotografier, datere og
identificere. I tilgift vanker der kaffe og røverhistorier. Uformelt og afslappet – alle er velkomne. Gratis
adgang. Sted: Tinghuset, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen. Arr.: Skagen Lokalhistoriske Forening.
Kl. 14.00-16.00: Minicurling og vaffelbagning på Bodilles Kro. Vi spiller minicurling og andre spil i krostuen.
Herefter bager vi vafler og hygger med kakao og saftevand. Pris pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf.
98 44 33 00.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Alle for Tre”. 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: Foredrag i Skagen Sognehus ved ”Verdens sejeste dansker” sygeplejerske Merete Engell – som
fortæller om sine erfaringer fra verdens brændpunkter. Et foredrag om virkelighed, utopier, kynisme og
næstekærlighed. Om motivation, stress – og hvad der giver det hele mening. Entré kr. 100,- inkl. kaffe/te –
og incl. bidrag til Læger uden Grænser. For medlemmerne af de arrangerende foreninger er entréen kr. 50,-.
Arrangør: Foreningen Skagens Venner og Skagen Erhvervsforening. Tilmelding til: arne.skovbo@mail.dk tlf.
40 41 40 60 eller arne@waage-beck.dk tlf.: 20 48 55 85
Kl. 20.00: ”Kraken” – comedy med verdensberømte Trygve Wakenshaw i Kulturhus Kappelborg. Excentriske
tosserier uden ord af den verdensberømte og prisvindende performer Trygve Wakenshaw. Denne gang har

han ikke taget sin ketcher med, men der er stadig lattergaranti, når Trygve præsenterer os for sine hysterisk
morsomme optrin og kroplig ekvilibrisme i solo-forestillingen "KRAKEN". Varighed: 60 min. uden pause.
HUSK - Foyerbaren åbner i god tid. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen Musik- &
Teaterforening/Medl. Skagen Bio: kr. 100,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. ARRANGØR: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Fredag d. 17. februar
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Vilde landskaber” Skagensmalerne rejste til Skagen fordi her er en helt særlig natur, som er anderledes end noget andet sted i
Danmark. Måske har du selv været ude og gå en tur, og har oplevet det? På Skagens Museum er der mange
billeder af naturen. På nogle malerier er det vildt stormvejr og på andre ligger havet blikstille hen. Vi starter
med en kort introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets
værksted ”Bikuben” og maler vores egne helt vilde landskaber i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i
en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle
materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Gør det selv aktiviteter i museets prøvselv-hus. ”Leg dig ind i historien”. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 100,-. Billetter
købes på Skagen Turistbureau senest 2 timer før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Skagboen som kunstnerisk motiv” - På denne
temaomvisning kan du høre hvordan Skagensmalerne, især Michael Ancher og Chr. Krohg, brugte de lokale
skagboers liv som inspirationskilde til deres værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med Thomas – ”Den Syngende Bager” (kendt fra Voice).
Thomas Pedersen fra 'Voice' har med sin helt egen fortolkning af alle de største klassikere og sin flotte og
kraftfulde stemme, opnået stor popularitet alle steder. Gasolin, DAD, Leonard Cohen, Creedence, Big Fat
Snake, Tina Turner, Hanne Boel, Johnny Cash, Michael Jackson, Smokie, Deep Purple er nogle af de
kunstnere, der er på repertoiret. Thomas Pedersen har efter sin medvirken i TV2 talentprogrammet 'Voice -–
Danmarks største stemme' nu opgivet sit 37 timers job som bager, hvor han blev kaldt 'Den Syngende
Bager'.
Kl. 19.00: ”Dinner & Show” med Stine & Martin i Kulturhus Kappelborg. ”DINNER & SHOW” er en blanding
af cabaret, revy og musikalske satire, samt en ganske udsøgt menu kreeret af Restaurant de 2 Have. Bedst

som du sidder og nyder maden, og måske taler med din sidemand "popper" Stine & Martin op og leverer et
festfyrværkeri af latterkrampende og musikalske shownumre. For begge datoer gælder, at dørene åbner kl.
18.00. Entré inkl. menu kr. 445,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. Arrangeret af Kulturhus Kappelborg.

Lørdag d. 18. februar
Kl. 11.00: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
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. 15.00-17.00: Eftermiddagsmusik på Jakobs Café med Tennessee Plates Duo!
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jimi and The Double of Trouble” (Jimi Hendrix
Cover). "Den 2. September 1970 gæstede Jimi Hendrix Århus, men afbrød efter 4 numre og forlod scenen.
Årsagen er ikke fuldt opklaret. ”Jimi & The Double Of Trouble” tager tråden op igen - og giver jer den
oplevelse, de dengang selv blev snydt for. ”Jimi & The Double Of Trouble” er en hyldest til guitarlegenderne
Jimi Hendrix og Stevie Ray Vaughan. - En aften, der byder på råswingende thundershuffle og
groove´n´acid! Klassikerne bliver taget under kærlig behandling, når den står på "Freedom", "Voodoo
Child", "Crosstown Traffic", "Pride & Joy", "Cold Shot" og Lovestruck, Baby! Bandet består af 4 erfarne
musikere: Jimmy Guldbæk - vox & guitar, Dennis Nielsen - vox & powerbas, Thomas Vadmann – trommer &
Sten Kjærsgaard, tangenter.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 19.00: ”Dinner & Show” med Stine & Martin i Kulturhus Kappelborg. ”DINNER & SHOW” er en blanding
af cabaret, revy og musikalske satire, samt en ganske udsøgt menu kreeret af Restaurant de 2 Have. Bedst
som du sidder og nyder maden, og måske taler med din sidemand "popper" Stine & Martin op og leverer et
festfyrværkeri af latterkrampende og musikalske shownumre. For begge datoer gælder, at dørene åbner kl.
18.00. Entré inkl. menu kr. 445,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. Arrangeret af Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 19. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). Naturen er lige
uden for døren og til fri afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller
til en stille tur i plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder
bare op på det angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Alle for Tre”. 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. 20. februar
Kl. 10.00-13.00: LAV DIN EGEN OLAF på Skagens Bibliotek. Olaf er en ægte filmstjerne og han elsker en
god krammer! Elsker du også en god krammer, så kom på biblioteket i dag og deltag når vi laver seje Olaffigurer. En sød og fin Olaf, som du kan tage med hjem. Du kan lave en sjov, sød eller sej Olaf, eller skal din
Olaf måske være lidt farlig?! Det er helt op til dig, hvordan din Olaf skal se ud - og bare rolig - han smelter
ikke. Fra 4 år – du skal kunne styre en saks. Fri entré
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Selvportræt med baggrund” På Skagens Museum findes der rigtig mange portrætter, som kunstnerne enten malede af sig selv, hinanden
eller også fik de skagboerne til at sidde model. Hvert eneste portræt fortæller noget specielt og typisk om
lige netop dén person, der er blevet malet. Måske kan man lige skimte baggrunden, som også kan være
med til at fortælle noget vigtigt om personen. Vi starter med en kort introduktion til Skagensmalerne og
deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted ”Bikuben” og maler vores eget
selvportræt i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf.
9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Lav en flot Skagen måge fisk”. I Skagen
er mågerne overalt: på stranden og på havnen og hen over byens haver og nu også på museet to mandage
i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig hvordan du kan slibe og male en måge, skåret af træ,
og som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til dit
værelse. Pris for aktiviteten kr. 20,-. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe i Den blå Stue på det historisk kendte Brøndums
Hotel, hvor væggene kan fortælle spændende historier bl.a. om Skagensmalerne fra forrige århundrede, der
var med til at forvandle en fattig fiskerby til det kendte og elskede feriested, Skagen er i dag. Tilmelding til
Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding senest kl. 12.00. Børn 4 –
12 år kr. 25,-. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor
Skagen Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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: ”Ankomsten” – en filmisk fortælling fra Teater Rio Rose i biografsalen i Kulturhus Kappelborg.
Hvad får et menneske til at forlade sit hjem, lægge alt bag sig og rejse alene til et fremmed land, et sted
uden venner og familie, hvor sproget er ukendt, ensomheden overvældende, dagligdagens helt almindelige
genstande uden navn og selve fremtiden uvis? Dette højaktuelle tema tages op, når australske Shaun Tans
grafiske roman omsættes til en ordløs, filmisk fortælling om et individ på flugt. Illustrationerne ledsages af
live, nykomponeret musik af jazzkomponist og musiker Thomas Clausen.Døren åbner umiddelbart før
forestillingsstart. HUSK - Foyerbaren åbner i god tid. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl.
Skagen Musik- & Teaterforening: kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARRANGØR: Kulturhus
Kappelborg i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Tirsdag d. 21. februar
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Fine damer og seje fiskere” På Skagens museum kan du se malerier af elegante kvinder med fantastiske silkekjoler og fine stråhatte på.
Men der er også malerier af store, barske fiskere med busket fuldskæg. Deres tøj er tykt og hullet. Mange af
dem har lange læderstøvler, sydveste og måske endda redningsbælter på. Vi starter med en kort
introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted
”Bikuben” og maler vores egne fine damer og seje fiskere i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i en
flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle
materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Lav en sparebøsse eller et flot smykke.
Dekorer en sparebøsse af ler med spændende farver eller fremstil et flot smykke af fedtsten i lædersnor.
Pris for aktiviteten kr. 20,-. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” på Skagens Museum. Om museets arkitektur og historie. Kom med på en
omvisning i Skagens Museums arkitektur og hør historien om de vægge kunsten hænger på. Vi dykker ned i
arkitekt Ulrik Plesners oprindelige visioner for museets ældre del fra 1928 og vi ser på Friis og Moltkes
tilbygning fra 2016 og de ideer, der ligger bag. Vi kommer også ind på perioderne i Skagens
arkitekturhistorie og museet som repræsentant for perioderne. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Bunkertur i Skagen. Få en spændende oplevelse og gå med på denne interessante tur
gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Hvem har ikke lagt mærke til den megen beton
langs kysten ved Skagen? Nogle har måske tænkt: Hvorfor ligger de her? Hvad er de blevet brugt til og
hvorfor? Få svar på dine spørgsmål – Mød op på p-pladsen ved Det hvide Fyr og få en uforglemmelig dag.
Varighed: ca. 2 timer. Tilmelding til Skagen Turistbureau inden turens start. Pris kr. 100,-som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen.
Kl. 15.00: Oplev historiens vingesus på Brøndums Hotel. Nyd en kop kaffe og et stykke af vores berømte
lagkage, mens vores eminente historiefortæller vil føre Dem tilbage til tiden, hvor kunstnerne holdt til i
Skagen og hvor Brøndums Hotel blev formet af Krøyer, Plesner og de nye badegæster, som valfartede til
Lysets Land. Hip Hip Hurra for Skagen. Arrangementet koster 75,00 kr. pr. person, og varer ca. 45 minutter

alt efter spørgelyst. Reservation er nødvendig og kan ske på tlf. 98 44 15 55 senest på dagen for
arrangementet kl. 12.00.
Kl. 15.00-16.00: Dinosaurus-time for børn på Bodilles Kro. Dinosaurusfigurer, tegne, maleopgaver og
historiefortælling. Til børnene er der pølsehorn og saftevand – til de voksne er der æblekage og kaffe. Pris
pr. person kr. 58,-. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 15.30-17.00: LAV DIN EGEN OLAF på Ålbæk Bibliotek. Olaf er en ægte filmstjerne og han elsker en
god krammer! Elsker du også en god krammer, så kom på biblioteket i dag og deltag når vi laver seje Olaffigurer. En sød og fin Olaf, som du kan tage med hjem. Du kan lave en sjov, sød eller sej Olaf, eller skal din
Olaf måske være lidt farlig?! Det er helt op til dig, hvordan din Olaf skal se ud - og bare rolig - han smelter
ikke. Fra 4 år – du skal kunne styre en saks. Fri entré.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Alle for Tre”. 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. 22. februar
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Iskolde billeder” - Nogle
gange kan man være blåfrossen, andre gange solskoldet og måske har du også prøvet at være ”gul af
misundelse”. Farverne på malerierne beskriver følelser, så vi, der ser på dem, kan forstå, hvor dejligt eller
ubehageligt noget er. Naturens farver skifter, fordi vejret ændrer sig, og på Skagens Museum er der mange
fine eksempler på, hvordan kunstnerne har skildret netop iskolde vinterdage, stille varme sommeraftener
eller en blæsende forårsdag. Vi starter med en kort introduktion til skagensmalerne og deres malerier på
museet. Derefter går vi over i museets værksted ”Bikuben” og maler vores egne iskolde vinterbilleder i akryl.
Du får dit mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr.
120,- inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Decoupage på skaller og sten. På museet
laver vi sjove og flotte ting af spændende strandfund. Sådan nogle strandfund har børn altid samlet og leget
med, før det var almindeligt at man havde rigtigt legetøj. I museets udstilling kan du se nogle hulsten og
små skaller som skagensbørn har leget med. Aktiviteten er gratis. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Kiosken er desværre IKKE åben.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” Den 5. juni 1795 var det slut; den store og markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. Gennem flere
år havde sand føget rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 berettes det, at
kisterne måtte langes over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Til sidst var også stien ud til
kirken ufremkommelig. Få historien om hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige
epidemier gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.

Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 168,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Alle for Tre”. 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. 20.00-21.30: ”Spøgelser og spooky historier”- guidet tur i Gl. Skagen. Gå ikke glip af spøgelser, gys og
spooky historier på denne guidede aftentur i Højen. Er der spøgelser ved aftenstide på Ruths Hotel, på
Kikkerbakken og på kirkegården? Hvorledes gik det til, at der var så mange strandinger ved Højen/Gl.
Skagen? Hvem er Klabautermanden og hvad er Dødemandsbjerget? Deltag på turen og få svar på nogle af
dine spørgsmål. Husk varmt tøj og lommelygter. Turen gennemføres kun ved min. 10 deltagere og max. 25
deltagere. Tilmelding nødvendig senest kl. 16.00 samme dag til Skagen Turistbureau. Pris kr. 115,- pr.
person som betales ved tilmelding. Turen er ikke egnet for børn under 12 år. Mødested: foran Ruths Hotel,
Højen/Gl. Skagen.

Torsdag d. 23. februar
Kl. 10.00: EVENTYRLIG DISNEYKONCERT med MusikSigne på Skagens Bibliotek. Kan du lide eventyr? Kan
du lide tegnefilm? Kan du lide musik? Hvis svaret er JA, så skal DU til koncert! Vi skal høre de kendte sange
fra vores allesammens yndlingstegnefilm. Der er sange om prinsesser, om sne, om venner og meget, meget
mere. MusikSigne kan alle de gode sange, som vi kender fra biograflærredet, og du må gerne synge med.
Tag mor, far, bedste og lillesøster under armen og kom til et brag af en eventyrlig koncert. Fra 1 år. Billet:
10 kr. Tilmelding: https://bibl.frederikshavn.dk/arrangementer/boern/eventyrlig-vinterferie-eventyrlig-disneykoncert-1
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Hygge” - I vinterferien er der
dømt hygge! Måske drikker man varm kakao eller tager sit varmeste tøj på og går en lang tur. På Skagens
Museum kan man også finde hyggen på nogle af malerierne, hvor børn spiller klaver, veninder går tur på
stranden, og digteren Drachmann putter sig under et tæppe foran kaminen. Vi starter med en kort
introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets værksted
”Bikuben” og fyrer op for hyggen, når vi klipper og klistrer vores egne hyggelige collager. Du får dit
mesterværk med hjem i en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl.
guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Besøg Bolcheriet som er et vaskeægte bolchekogeri, og lav selv din egen slikkepind. Hvornår
begyndte man at spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags”
bolcher? Hør historien og lav din helt egen slikkepind i Bolcheriet i Skagen. Få hjælp af de professionelle
bolchekoger, prøv selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte
håndlavet slikkepind som du selv har lavet, eller.... spis den selv. Pris kr. 20,-.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Udsmyk en kasket eller knyt en nøglering.
Bestem selv hvordan en kasket efter dit hoved skal udsmykkes eller knyt din egen nøglering af spændende
bomuldstråde. Pris for aktiviteten kr. 20,- Børn skal være ifølge med voksne.

Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00 & kl. 14.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen ? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Mødested: Batterivej 6. Pris kr. 30,- pr. person. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl.
10.00. OBS ! Af sikkerhedsmæssige årsager SKAL der oplyses CPR-nr. på alle deltagere ved
tilmelding.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire på Toppen”. 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. 16.00: Vintermatiné i Skagen Sognehus – ”Omkring et flygel” v/ kirkens organister med gæster. Fri
entré.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Fifty Shades – I Mørket”. 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. 24. februar
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. ”Vilde landskaber” Skagensmalerne rejste til Skagen fordi her er en helt særlig natur, som er anderledes end noget andet sted i
Danmark. Måske har du selv været ude og gå en tur, og har oplevet det? På Skagens Museum er der mange
billeder af naturen. På nogle malerier er det vildt stormvejr og på andre ligger havet blikstille hen. Vi starter
med en kort introduktion til skagensmalerne og deres malerier på museet. Derefter går vi over i museets
værksted ”Bikuben” og maler vores egne helt vilde landskaber i akvarel. Du får dit mesterværk med hjem i
en flot guldramme. Tilmelding er nødvendig på tlf. 9844 6444, pris: kr. 120,- inkl. guldramme og alle
materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Gør det selv aktiviteter i museets prøvselv-hus. ”Leg dig ind i historien”. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: ”Livet i gamle dage” - Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Hør om hvordan det var at
være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet ud og
hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Inspiration, tvivl og hårdt arbejde” - På denne omvisning
går vi i dybden med enkelte værker i den nyåbnede samlingsophængning ”Fokus”. Vi zoomer ind på de helt
små detaljer og hører om kunstnernes hårde arbejde med værkerne fra den første spæde inspiration, over
de mange systematiske afprøvninger af forskellige kompositioner og farver, frem mod det endelige værk.
Gratis for museets gæster.

Kl. 15.00: ”Rosa & Rødderne” sovedyrsshow i Kulturhus Kappelborg. Drømmer dit sovedyr også om at
komme ud at danse? Sukker det efter hede rytmer, søde, søde sovedyrssange og andre krammedyr at ryste
halen med? Så kig forbi, når Rosas "SOVEDYR PÅ EVENTYR"- show får taget til at lette på Kappelborg. Glæd
jer til nye og gamle sange fra Rouladegade, Byttebiksen og selvfølgelig "Sovedyr på Eventyr". Døren åbner
kl. 14.00 - Varighed ca. 1 time. Drikkevarer og godter kan købes, og må ikke medbringes. Unummererede
siddepladser på gulv - Børn og voksne skal sidde sammen. BEMÆRK: For at sikre kvaliteten af såvel
børnenes som de voksnes FÆLLES oplevelse, skal BØRN < 10 ÅR være i følge med en voksen på min. 16 år.
ENTRÉ: kr. 110,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med børnekulturpartner Skagen Bamsemuseum.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Grey” (Blues).

Lørdag d. 25. februar
Kl. 11.00: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
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. 15.00-17.00: Eftermiddagsmusik på Jakobs Café med Tennessee Plates Duo!
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”BLT” (Bach – Larsen – Thrane) -Classic Rock. Trioen
så dagens lys i Juni 1985, på spillestedet ”STEDET” i Aalborg, og på det tidspunkt var der ikke mange, som
dyrkede trioformen. Trioen består af Morten Larsen som forud for BLT havde kørt landet tyndt med div.
poporkestre, og enkelte afstikkere til bl.a. Norge og England var det også blevet til. Klaus Thrane kom fra
fusionsbandet ”COMA”, og spillede endvidere med bl.a. ”ACHE” og ”PS12”. Klaus havde faktisk en tætpakket
kalender, og var meget benyttet, indtil han i 1987 blev fast medlem af Lilholt Band. Michael Back var, og er,
yngste mand i foretagendet, og havde netop afsluttet ungdomsbandet ”Boobs” og den kun 20 år gamle
bassist kendte ikke mange af numrene, men tog udfordringen op, og fandt hurtigt ind i rollen. BLT har aldrig
været opløst, men blot spillet ganske få årlige jobs, og de tre har på den måde holdt formen vedlige.
Kl. 21.00: ”Bluesnight” i Kulturhus Kappelborg med ”HP Lange m. band”. I mere end 30 år har HP Lange
været bluesmusiker på landevejen, og er efterhånden en veteran på musikscenen i Danmark. Repertoiret er
et mix af sange, han selv har skrevet og gamle sange, der er samlet op hen ad vejen og gjort til hans egne.
På Kappelborg er han i godt selskab med Dave Stevens på bas, JK Dam på trommer og Niels Bonefass på
banjo. Baren åbner kl. 20.00. ENTRÉ: kr. 170,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 26. februar
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). Naturen er lige
uden for døren og til fri afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller
til en stille tur i plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder
bare op på det angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.

Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Vaiana”. 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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Fifty Shades – I Mørket”. 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. 27. februar
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe,hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Arrangementet
er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe i Den blå Stue på det historisk kendte Brøndums
Hotel, hvor væggene kan fortælle spændende historier bl.a. om Skagensmalerne fra forrige århundrede, der
var med til at forvandle en fattig fiskerby til det kendte og elskede feriested, Skagen er i dag. Tilmelding til
Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding senest kl. 12.00. Børn 4 –
12 år kr. 25,-. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor
Skagen Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 16.30-18.15: Foredrag i Skagen Sognehus: ”MARTIN LUTHERS LIV OG VIRKE – EN FORTÆLLING” v/
provst, cand.theol. Thomas Reinholdt Rasmussen. I en forelæsning illustreret med billeder bevæger vi os
gennem Martin Luthers liv og trækker samtidig tråde til vor tid. Hvilken betydning har Luthers tanker haft for
kirke, skole, individ og samfund? Forelæsningen trækker Luther ud i lyset og fortæller hans egen
spændende og ofte medrivende historie, der er fyldt med drama og også dybe tanker om menneskelivet.
Foredraget er gratis.
Kl. 19.00-21.00: Foredrag i Skagen Kultur- og Fritidscenter – ”Kvinde, kend din mand” v/ Jakob Olrik.
Foredraget, hvor en mand tager bladet fra munden og afslører de dybeste hemmeligheder om sig selv og
andre mænd. Billetter til foredraget købes på https://billetto.dk/events/169605

Tirsdag d. 28. februar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Fifty Shades – I Mørket”. 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, gallerier mm.:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal: Fra 10.
februar: ”KRAPLAK GÅR I SORT” – MALERIUDSTILLING. Samarbejdet med foreningslivet på Kappelborg er
en stor del af husets sjæl, og det er derfor med stor fornøjelse, at Kappelborg for 5. år i træk byder indenfor
til maleriudstilling med malergruppen KRAPLAK44. Udstillere på årets udstilling er: Gro Johnsen, Else
Jørgensen, Kirsten Lüders, Henny Munch, Solveig Olsen, Ole Schiellerup og Liv Ørsted. Fernisering fredag d.
10. februar kl. 14.30. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med KRAPLAK44.. 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 Redingshuset er åbent dagligt kl. 1018 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Jeckels Hotel Atelier, Jeckelsvej 5, Skagen: 6.-10. februar: Kunstner Fritze Lundstrøm viser akvareller
fra Svalbard, Norge og Grønland. Fernisering torsdag d. 9. februar kl. 14.00-17.00. Udstillingen kan besøges
dagligt kl. 13.00-16.00 bortset fra 9. februar hvor det er kl. 14.00-17.00.
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: 13.-24. februar: Eventyrlig
vinterferie! - Tag et kongeligt foto eller en stjerne selfie - Skal du have en selfie i guldramme? Filmstjerner,
kongelige og andre kendte får altid taget de sejeste fotografier. Tit bliver billederne udstillet i de fineste
guldrammer. Hvad gør du så, når du faktisk er lidt prinsesse, eller kendt eller i hvert fald gerne vil være det,
men ikke har en guldramme hjemme? Du tager på biblioteket. I uge 7 og 8 har vi stillet den sejeste
guldramme op. Du skal bare ind bag rammen og have din mor, bedste eller kammerat til at tage billedet.
Værsgo, så har du dit eget fabelagtige billede. Tilmelding ikke nødvendig. Fri entré.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, og Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Billedjagt for børn på
Skagens Museum og i Anchers Hus”. Er du god til at finde fem fejl, danne ord, opdage detaljer og til at
tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne udleveres ved billetsalget på de to museer og kan
løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne, vinder du en præmie, som du får med hjem.
Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”Bølle” - Thorvald Bindesbølls keramik.
Thorvald Bindesbøll (1846-1908) – eller Bølle som han blev kaldt – betragtes i dag som et ikon indenfor
formgivning fra slutningen af 1800-tallet, og befinder sig tidsmæssigt på linie med skagensmalerne.
Bindesbøll havde flere og længerevarende ophold i Skagen, og var en markant skikkelse i kredsen omkring
skagensmalerne, og ikke mindst den gruppe af kunstnere som var med til at stifte Skagens Museum. Museet
har derfor en fin samling af Bindesbølls værker, herunder krukker, fade og vaser. Ud over tilknytningen til
Skagens Museum er Bindesbøll i høj grad synlig i Skagen by i kraft af hans arkitektur og udsmykning;
herunder bl.a. de røde pakhuse på havnen og Skagen Kirke. Udstillingen på Skagens Museum præsenteres
på museets 1. sal, og viser et fint udvalg af hans keramik, udelukkende fra museets egen samling.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”Arven fra Anchers” - Familien Anchers
private samling. Med ”Arven fra Anchers” vises et stort antal værker fra kunstner-hjemmets 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.

Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 2. februar: Særudstilling. ”Fokus”– Fikspunkter fra
samlingen. Med udgangspunkt i 12 ikononiske eller bemærkelsesværdige malerier fra samlingen fyldes
museets Plesnersale med billeder og fortællinger i en ophængning, der satser på både at berige øje, hjerte
og hjerne. De fleste af os i dag har et forhold til skagensmalernes værker, og de mest kendte af dem har
mange set utallige gange; på udstillinger, i aviser, på film eller måske endda en kagedåse. Men hvad er
historien egentlig omkring værket? Hvordan og hvorfor blev de til og blev modtaget? De spørgsmål vil blive
belyst her. Med bl.a. Marie Krøyer, P.S. Krøyer, Michael Ancher, Anna Ancher …
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.
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
22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Torsdag – søndag kl. 10.00-17.00. Uge 7 & 8: Dagligt kl.
10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. Uge 7 & 8: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 38, Skagen: Uge 7 & 8: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej, Skagen: 12.-17. & 19.-22. februar: Dagligt kl. 10.00-ca.
14.30 – 13. & 17. februar dog kun til kl. 13.30. Alle dage tages forbehold for vejret.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Uge 7 & 8: tirsdag-onsdag kl. 11.00-15.00 – se beskrivelse under de
enkelte datoer.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

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

Kl. 08.00-21.00 (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, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Tirsdag

Kl. 14.00-18.00

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

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

19.00
06.00
19.00
06.00
15.00
13.00

-

21.00
08.00, 13.00-15.00 & 19.00-21.00
21.00
08.00 & kl. 19.00-21.00
18.00
16.00

Udover ovenstående er der følgende ekstra tider i uge 7 & 8:
Søndag d. 12. & 19. februar:
Mandag d. 13. & 20. februar:
Torsdag d. 16. februar:
Onsdag d. 22. februar:
Torsdag d. 23. februar:

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

14.00-16.00
13.00-15.00
12.00-14.00
13.00-15.00
13.00-15.00

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

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

