Det sker i Skagen/Aalbæk - marts 2017
Onsdag d. 1. marts
Kl. 10.00: Teater for de 2-5 årige i salen i Kulturhus Kappelborg – ”Guldlok og de tre bjørne” v/ Teater på
Hjul. Billetter á kr. 10,- købes på www.bibl.frederikshavn.dk
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails”.
Fra 1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele
verden. Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og
køkkenet diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1.klasses underholdning, spændende
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus. Skagen Kirkes organist, Rikke Kursch, vil denne
eftermiddag fortælle om de første Luther-salmer, der kom til Danmark. Hvilken plads havde de i højmessen,
og ikke mindst om deres pædagogiske sigte. Fri entré. Tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
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,-.

Torsdag d. 2. marts
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: Månedens billede på Skagens Museum - Om Anna Anchers ”Portræt af Ane Hedvig Brøndum”.
Museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortæller om Anna Anchers billede, som er et af kunstnerens
mange portrætter af moderen. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Teater i Kulturhus Kappelborg – ”En mand der hedder Ove”. Forestillingen præsenteres af
Teatret Møllen. Døren åbner umiddelbart før forestillingsstart. Varighed: 75 min. Fra 12 år. HUSK Foyerbaren åbner i god tid. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Skagen Musik- & Teaterforening:
kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lion” 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,-.

Fredag d. 3. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Naturen i maleriet” - Naturen spiller en vigtig rolle i
mange af Skagensmalernes værker. På denne omvisning går vi i dybden med udvalgte værker i den
nyåbnede samlingsophængning 'Fokus'. Vi ser himmel og hav gå i ét og vi puster ud ved de stille blå
sommeraftner. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mads Toghøj” (Blues/Folk).
Kl. 21.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Fallulah”. Dørene åbner kl. 20.00 - Varighed: 75 min.
ENTRÉ: kr. 160,- Køb af billet udløser en fri drink på Buddy Holly efter koncerten. BILLETSALG:
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus
Kappelborg.

Lørdag d. 4. marts
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 ”DODXL” (rock).

Søndag d. 5. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”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 ”Lion” 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. 6. marts
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag om
”G.S. Penry”. 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. Børn 4 – 12 år kr. 25,-.
Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen
Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 19.00: Rejseforedrag i Kulturhus Kappelborg med bibliotekar Freja Bak Madsen ” JAPAN DO'S AND
DON'TS”. Er du til den nyeste udvikling indenfor teknologi, kulinariske oplevelser eller ældgamle kulturelle og
naturlige seværdigheder? Få en masse rejsetips om ”Solens Ophav” – Japan. Billetter á kr. 50,- købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved at rette henvendelse på et af Frederikshavn kommunes biblioteker.
Arrangeret af Skagens Bibliotek.

Tirsdag d. 7. marts
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Truman” 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 13. februar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. marts. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Foredrag på Kystmuseet Skagen – ”Kapervæsenet i Vendsyssel” v/ museumsinspektør Jan
Hammer Larsen. Gratis adgang. Billetter kan afhentes på Kystmuseet fra 2. marts kl. 11.00. Arr.: Skagen
Lokalhistoriske Forening.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kongens Valg”. 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. marts
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Truman” 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 13. februar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. marts. Billetten kan kun købes med frokost.

Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails”.
Fra 1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele
verden. Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og
køkkenet diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1.klasses underholdning, spændende
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kongens Valg”. 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. marts
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Truman” 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 13. februar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 5. marts. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 18.00: ”Øl & Kogekunst” på Color Hotel Skagen. Riv en hverdagsaften ud af kalenderen og tag til en
anderledes aftenskole - En aften hvor god kogekunst og fantastisk øl mødes. Maden præsenteres af
køkkenchef Allan Vinther, og øllets fortælling præsenteres af ølspecialisten Michael Stenwei. Pris pr. kuvert
kr. 295,-. Tilmelding på tlf. 98 44 22 33.
Kl. 19.00: ”PLANTESTYLE OG PÅSKEDEKORATIONER” i Kulturhus Kappelborg. Sjove, unikke, krøllede og
stikkende. Kaktusser og sukkulenter er blandt de planter, som trender i de danske hjem for tiden. Få masser
af tips til pleje og styling af forårets stueplanter og til smukke påskedekorationer, når Tonnys Blomster
lægger vejen forbi. Billetter á kr. 50,- købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved at rette henvendelse på
et af Frederikshavn kommunes biblioteker. Arrangeret af Skagens Bibliotek i samarbejde med Tonnys
Blomster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”La La Land”. 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. 10. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Dennis Nielsen” (Akustisk rock).
Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr. 110,00.
Varm ret kr. 130,-. Billetter købes online på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.

Lørdag d. 11. marts
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 ”The Rocksons” (Glad Rock/pop).
Kl. 20.00: HUN SOLO – koncertaften i Kulturhus Kappelborg med 5 forskellige kvindelige artister (Eivør
Pálsdottir, Hannah Schneider, Penny Police, Nana Jacobi og Kirstine Stubbe Teglbjærg). Hver kunstner går
alene på scenen med al den intimitet og intensitet, det indebærer. Publikum kan glæde sig til en helt unik,
kunstnerisk og performativ oplevelse. Baren åbner kl. 19.00 - Varighed: 100 min. inkl. pause. ENTRÉ: kr.
210,-. Unge < 25 år: kr. 125,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse
på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 20.00: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr. 140,00. 2
retters revy menu kr. 195,-. HotShot spiller efter revyen til kl. 01.30. Billetter købes på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15

Søndag d. 12. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”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. 14.30-16.30: Søndags-café i Ankermedet Dagcenter. Musik og sang v/ ”Hansen Trio + 1” - 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.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”La La Land”. 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. marts
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.

Kl. 10.00: Teater for de 3-8 årige i salen i Kulturhus Kappelborg – ”Nattergalen” v/ Andersens Kuffert
Teater. Billetter á kr. 10,- købes på www.bibl.frederikshavn.dk
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag om
”Igotz Mendi”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: 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. Børn 4 – 12 år kr. 25,-.
Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen
Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 14. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Great Wall” -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,-.

Onsdag d. 15. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails”.
Fra 1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele
verden. Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og
køkkenet diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1.klasses underholdning, spændende
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Great Wall” -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. 19.30: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet incl. kaffe og
lagkage Kr. 140,00. Varm ret kr. 130,-. Billetter købes online på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl.
17.15.

Torsdag d. 16. marts
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: Månedens billede på Skagens Museum - Om Anna Anchers ”Portræt af Ane Hedvig Brøndum”.
Museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortæller om Anna Anchers billede, som er et af kunstnerens
mange portrætter af moderen. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr. 110,00.
Varm ret kr. 130,-. Der kan købes æblekage i pausen til kr. 30,- pr. pers. Billetter købes online på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”T2:Trainspotting”. 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: ”POST NO BILLS” – danseforestilling i Kulturhus Kappelborg. Hvad er der tilbage, når der ikke er
noget tilbage? Når et menneske har fået frataget alt: arbejde, hus, pension, fremtid, menneskelighed? - Med
det spørgsmål starter danseforestillingen "POST NO BILLS", der med danser og koreograf Kitt Johnsons egne
ord er en undersøgelse af krisen som skabende transformator. Døren åbner umiddelbart før forestillingsstart.
Foyerbaren åbner i god tid. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Skagen Musik- & Teaterforening:
kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde
med Statens Kunstfond.

Fredag d. 17. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Kunstnerportrætter” - Kunstnerkolonien i Skagen. Her var
man venner, kollegaer, ægtefæller, diskussionspartnere, festmakkere, elskere - og sommetider bare
dødtrætte af hinanden. Malerne har portrætteret hinanden, og sig selv, på kryds og tværs og på denne
omvisning ser vi mange forskellige måder at gøre det på. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.30: Live musik på Skagen Bryghus med ”HP Lange” (Delta Blues).
Kl. 18.30: ST. PATRICKS DAY fejres i Kulturhus Kappelborg. Irlands nationaldag - er en international
festdag, der afholdes af millioner af mennesker verden over, og igen i 2017 også på Kappelborg. Kom og
oplev en festlig aften med lækker buffet fra Greens Pub & Café, Guinness, skøn irsk folk med først
Høwisingerknaben og dernæst Tradish, fællessange og Gunilla Odsbøl - europamester i irsk dans! Farven
grøn er aftenens tema, og der vil være grønne hatte til uddeling så længe lager haves. Baren åbner kl.
17.30. ENTRÉ: kr. 270,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. ARR: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Greens Pub & Café.
Kl. 19.30: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr. 110,00.
Varm ret kr. 130,-. Der kan købes æblekage i pausen til kr. 30,- pr. pers. Billetter købes online på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Die Herren: U2 Silver & Gold. Entré kr. 120,-. Billetter købes på
www.jakobscafe.dk

Lørdag d. 18. marts
Kl. 10.00: Familietegnelørdag på Skagens Museum. Kunne I tænke jer at tegne sammen? Men har I svært
ved at få begyndt? Så kom med på Familietegnelørdag! Her prøver vi forskellige teknikker af og ser på,
hvordan professionelle kunstnere tegner. Det er ikke nødvendigt at være god til at tegne for at være med. I
skal bare have lyst til at være sammen og til at blive klogere på tegningens verden. Alle deltagere får en A4
tegneblok med hjem. For børn fra 7 år. Pris 45 kr. pr. person inklusiv materialer. Børn skal være ifølge med
en voksen.
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. 14.30: Filmmaskinen i Skagen Bio: Liv Lundholm fortæller om og viser sine to film: ”Springet” og
”Kunsten at køre bil”. Gratis adgang.
Kl. 15.00-17.00: Eftermiddagsmusik på Jakobs Café med Tennessee Plates Duo!
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”La Orchestra” (Rock/Pop/Country).
Kl. 20.00: Aalbæk Sjøw 2017 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet Kr. 140,00. 2
retters revy menu kr. 195,-. HotShot spiller efter revyen til kl. 01.30. Billetter købes på
www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15
Kl. 21.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”The White Album”. Baren åbner kl. 20.00. Entré: kr. 110,-.
Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen Bio: kr. 80,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 19. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”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 ”Lego Batman – filmen”. 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 ”T2:Trainspotting”. 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. marts
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag om
”Speed”. 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 h+-istorisk 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. Børn 4 – 12 år kr. 25,-.
Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen
Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 21. marts
Kl. 16.30-18.15: Foredrag v/ mag.art. i idéhistorie Flemming Houe i Skagen Sognehus – REFORMATIONEN
– DEN VIGTIGSTE BEGIVENHED I EUROPAS HISTORIE”. Med reformationen begynder den udvikling, der
fører frem til det moderne samfund. Den indleder en periode med ødelæggende religionskrige, der
paradoksalt nok resulterer i et Europa bestående af sekulære nationalstater. Få hele historien om den
vigtigste begivenhed i Europas historie. Foredraget er gratis. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Moonlight”. 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. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails”.
Fra 1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele
verden. Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og
køkkenet diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1.klasses underholdning, spændende
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Moonlight”. 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. 23. marts
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: M.I.S. NATTEN LANG – danseforestilling i Kulturhus Kappelborg. ”DON GNU” er tilbage i
tyndslidte sokker og udtrådte sandaler i jagten på den moderne mands identitet. En forestilling fyldt med
skæve stunts, pinligheder og humoristiske øjeblikke, der bringer det almindelige liv i hverdagsperspektiv.
Dørene åbner umiddelbart lige før forestillingens start. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Skagen
Musik- & Teaterforening: kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller
ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Statens
Kunstfond.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kærlighed kender ingen grænser”. 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. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Bevægende” - På denne temaomvisning er bevægelsen i
fokus. Vi undersøger kunstnernes arbejde med at indfange livets bevægelser i deres forskellige kunstneriske
materialer. Vi går helt ned i detaljen, når vi undervejs ser på komposition, penselstrøg, farver, kropsprog og
små kunstneriske snydetrick. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Henrik Mygind” (Akustisk rock).

Lørdag d. 25. marts
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 ”Small Amsterdam” (Rock/pop).

Søndag d. 26. marts
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”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 ”Lego Batman filmen”. 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 ”Kærlighed kender ingen grænser”. 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. marts
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag om
”Speed”. 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. Børn 4 – 12 år kr. 25,-.
Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen
Turistbureau). Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 28. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kærlighed kender ingen grænser”. 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. 29. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Grenen Badehotel – kaviar og cocktails”.
Fra 1898 til 1939 var Grenen Badehotel i Skagen et sted, som tiltrak internationalt high society fra hele
verden. Den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og
køkkenet diskede op med mange retter flere gange om dagen. 1.klasses underholdning, spændende
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. Gratis for museets gæster.

Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Kærlighed kender ingen grænser”. 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. 30. marts
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Aminas Breve”. 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 m/ 6 mands orkester fra Skagen Viseklub i Klitrosen, Markvej 121, Skagen.
Arr.: DHF, Skagen Afd.

Fredag d. 31. marts
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Tom Wittorff”.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal: 1.-10.
marts: ”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).
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: 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: Tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Lørdag-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: 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 Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

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, 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

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 !

