Lørdag d. 1. juli
Skagen Festival frem til og med søndag d. 2. juli - se mere
www.skagenfestival.dk
Kl. 11.30-13.00: Gratis sildebord i Aalbæk v/ Borups på Skagensvej. Arr.: ÅHHF.
Kl. 12.00-15.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Rocksons” - (Festmusik – HITS).
Kl. 14.00: Offentlig børneomvisning på Skagens Museum - for børn i følgeskab med voksne. Malerierne
bliver næsten levende på denne omvisning for alle børn - og deres voksne. Vi møder kvinder i smukke kjoler
og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger,
hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte
malerier. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Martin Lykke Band”.
Kl. 15.00 & Kl. 20.30: Live musik på kajen ved Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 16.00-19.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”GAS-BI-DUA” - (Gasolin & Shu Bi Dua).
Kl. 20.00-23.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Grey Beard Boogie” - (ZZ Top & Sydstatsrock).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennessee Plates”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Kaptajn Cover”.

Søndag d. 2. juli
Skagen Festival - se mere www.skagenfestival.dk
Kl. 11.00-14.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Schou & Nø” - (Folk & Dansktop).
Kl. 15.00: Poul Smedegaard Andersen underholder med PH historier og sange på Grenen Kunstmuseum.
Entré kr. 100,-.
Kl. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Flemming Fiol”.
Kl. 15.00: Live musik på kajen ved Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”BEAT JAM” - (The Beatles cover).
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Mandag d. 3. juli
Kl. 10.00-12.00: Fremstilling af tørfisk på Kystmuseet Skagen. Tørfisk – Hva´for en fisk? For 200 år siden
var tørfisk en daglig spise i Skagen. Den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag og aften året
rundt. Se hvordan man fremstiller en vaskeægte tørfisk – smag denne herlige egnsspecialitet kogt, stegt
eller lige fra tørresnoren! Gratis for museets gæster.

Kl. 10.00-13.00: Kom og følg konserveringen af et af Laurits Tuxens hovedværker ”Rhododendron i
Dagminnes have. Skagen” på nærmeste hold på Skagens Museum. Kl. 11.00 er der mulighed for at høre
konservatoren fortælle om arbejdet og for at stille spørgsmål. Der er lejlighed til at høre om konservatorens
teknikker, og om de processer, som værket gennemgår. Gratis for museets gæster.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30-ca. 13.00: Skagens Gren: På sporet af den dynamiske natur – Sæler og gøgeurter. Grenen er
Danmarks mest kendte naturområde og afslutningen på et kontinent. Vi snakker om naturens dynamik og
om hvordan der dannes nyt land. Ved Grenen kan vi måske opleve sælerne og tale om hvad man gør – eller
ikke gør - hvis de ligger ensomme, eller ser syge ud. Vi leder også efter gøgeurter. Pris: Voksne 50 kr. –
Børn gratis (Billetter købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen). Mødested: Ppladsen på Grenen, ved kiosken. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arr.: Naturstyrelsen.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her fortæller guiden om det
legendariske hotel. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og får fortællinger om
nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til Solnedgangspladsen, et
kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring Grenen, som er et af de mest
trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små charmerende veje og stier, hvor vi
hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken nydes den betagende
udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Herefter afsluttes turen foran Ruths Hotel. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 10.00 på dagen. Max 25 deltagere. Pris: Kr. 100,- som betales på Skagen
Turistbureau ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/26005 (kun voksne). Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen Turistbureau).
Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Holger Drachmann var en af de allerførste skagensmalere, der rejste
til Skagen og blev betaget af stedet. På denne omvisning kan du høre om Drachmanns liv og arbejde i de
rum han levede i. På denne omvisning ser vi på de kunstværker han havde hængende på væggene og de
kuriositeter han omgav sig med og får fortællingen om den flamboyante personlighed, der havde så stor
betydning for skagensmalernes kunstnerkoloni og senere stiftelsen af Skagens Kunstmuseer, der nu tæller
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst. Pris kr. 60,- incl. kaffe og 2 stk. brød.
Tilmelding på spilledagen inden kl. 12.00 til Tinna Jensen, tlf. 24 82 18 48 eller Alice Thomsen, tlf. 28 67 16
67.
Kl. 19.00: Kondibingo i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.

Tirsdag d. 4. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-12.00: Snapseurter og orkideer – naturtur fra Naturhistorisk Museum. På turen ser vi på hede
mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-13.00: Kom og følg konserveringen af et af Laurits Tuxens hovedværker ”Rhododendron i
Dagminnes have. Skagen” på nærmeste hold på Skagens Museum. Kl. 11.00 er der mulighed for at høre
konservatoren fortælle om arbejdet og for at stille spørgsmål. Der er lejlighed til at høre om konservatorens
teknikker, og om de processer, som værket gennemgår. Gratis for museets gæster.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.

Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
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. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Birgit Bernth underholder i Drachmanns gamle have
med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på godt og ondt kom til
præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl. Få hele historien – og
mere til – om digteren og damerne. Entré kr. 70,-. Betales ved indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring - I digternes fodspor: Turen starter ved Brøndums Hotel. Her fortælles om
H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra forbi Saxilds Gaard, som i sin tid ejedes af Ole Wivel, forbi Harald
Bergsteds hus til den tidligere borgmestergaard, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Ad
Kappelborgvej forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, videre til Drachmanns Hus, Alex
Sechers hus, Steen Kaaløs hus, Jesper Ewalds hus og endelig kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra
det yderste Vesterby, hvor turen afsluttes ved stranden. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 12.00
på dagen. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536 (kun voksne). Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted:
Vestre Strandvej – ved stranden.
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.
Tilmelding Skagen Turistbureau senest på dagen kl. 12.00. Max. 35 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 (kun
voksne). Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen. Slutsted : Samme sted.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” - 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: Skagen Bio viser filmen ”Kaptajn Underhyler”. 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 ”Den bedste mand”. 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: ”Noder og unoder” – Drachmannpigerne underholder i Drachmanns Hus. Holger Drachmann var
et poetisk, musikalskt og betænksomt menneske – med en ofte irrationel og ubetænksom adfærd. Ellers
som os andre – et menneske på godt og ondt. Med udgangspunkt i det bredspektrede forfatterskab, de
gode melodier og nogle endnu bedre røverhistorier musicerer og fortæller de tre gæve Drachmannpiger igen
i år. Pianist Mogens Jeppesen medvirker. Entré kr. 150,-. Billetter købes på
http://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/19619
Kl. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.

Onsdag d. 5. juli
Kl. 07.00-10.30: Skagen havn – for de morgenfriske: Guidet tur på Skagen Havn. Først overværes
Fiskeauktionen, og der fortælles om auktionen før og nu. På den videre gåtur fortælles om bl.a. havnens
historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Vi besøger kystredningsstationen og hører om det farefulde
redningsarbejde, og ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets spændende opgaver. Herefter besøger vi
det store vodbinderi COSMOS Trawl og ser fremstillingen af de store trawl, hvor en stor del laves i hånden –
og måske får vi en snak med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den svenske Sømandskirke,
hvor vi hører kirkens spændende historie med tilknytning til de svenske fiskere og lokalbefolkningen. Her er
der mulighed for at købe en kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl. Tilmelding på Skagen
Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før. Min. 6 deltagere. Max 25 deltagere. Ikke egnet for børn. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 (kun
voksne). Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Husk varmt fodtøj og en ekstra
trøje.
Kl. 9.30: Morgensang i Skagen Kirke. Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv. Varighed ca. 20 min.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
Kl. 10.00-13.00: Kom og følg konserveringen af et af Laurits Tuxens hovedværker ”Rhododendron i
Dagminnes have. Skagen” på nærmeste hold på Skagens Museum. Kl. 11.00 er der mulighed for at høre
konservatoren fortælle om arbejdet og for at stille spørgsmål. Der er lejlighed til at høre om konservatorens
teknikker, og om de processer, som værket gennemgår. Gratis for museets gæster.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 &14.30: ”Skammekrogen” på Skagens Museum. Et spisebord med stole
er placeret midt i et rum. Der er dækket op til fem personer. På hver tallerken ligger nogle særlige briller og
høretelefoner. Når du sætter dig ned og tager briller og høretelefoner på begynder en film, og du spiller
rollen, som en af de medvirkende i en pinlig familiemiddag, hvor storebror har sin nye kæreste med hjem til
mor, far og lillebror for første gang. Oplevelsen varer ca. 30 min. 5 personer kan deltage pr. gang.
”Skammekrogen” kræver billet til Skagens Museum, og herefter er oplevelsen gratis. Pladser kan gratis
reserveres på forhånd på https://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/22287 Mødetid 10 min før
spilletid, ellers mister du din reservation. ”Skammekrogen” er skabt af Mads Damsbo og Johan Knattrup
Jensen i 2014. Værket ejes af produktionsselskabet Makropol, som er specialiseret i virtual realitytotaloplevelser. ”Skammekrogen” er en del af formidlingsaktiviteterne i forbindelse med særudstillingen ”Ved
Bordet” - Mennesker, mad og nature morte. Udstillingens formidlingsaktiviteter er støttet af Nordea-fonden.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00: Kom og se det unikke Østerby Galleri & kunstbutik i Kjeldergangen 6 (følg Østerbyvej fra
Skagens museum og Brøndums hotel mod Vippefyret). Smuk dansk kunst i smuk Skagen natur. Kari Hamre,
som ejer galleriet, vil byde på en forfriskning.
Kl. 11.00-12.00 & kl. 13.00-15.00: Lyng-biavler i Skagen Leif Andersen fortæller om bier, bistader og
honning på Kystmuseet Skagen. Gratis for museets gæster. Børn gratis adgang ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
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. I flere år føg
sandet rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over
kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Hør 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. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller: Oplev de populære kirkegårdsvandringer.
Turene udgår fra perronen på Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme
betydning for byens udvikling. På Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier
om både kunstnere og godtfolk, negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og
tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor
vi hører den spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding på Skagen Turistbureau
senest på dagen kl. 12.00. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr.
25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26001 (kun voksne). Startsted: Perronen på
Skagen Station. Slutsted: Skagen Kirke.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Kaptajn Underhyler”. 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. 16.00-17.00: Skagen: Krøyers Hus og byfogedgården - Krøyers Hus er i dag administrationen for
Naturstyrelsen Vendsyssel, mange statsmæssige anliggender og opgaver har igennem århundreder været
udført fra denne adresse. En medarbejder fra Naturstyrelsen viser rund i huset og fortæller om en godt 200
års periode, lige Fra den gang hvor Byfoged Lund i 1802 købte gården og til P. S. Krøyer flyttede ind i den
del af huset som Ulrik Plesner tegnede til sommerbeboelse. Bemærk: Fortællingen foregår på dansk. Pris:
Voksne kr. 50,-. Børn gratis. (Billetter købes på forhånd på Skagen Turistbureau). Mødested: Sct.
Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 18.00: ”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. 20.30: Skagen Bio viser opera live fra Sicilien: ”La Bohème” - Den klassiske, tragiske kærlighedshistorie
transmitteres direkte fra Teatro Antico i Taormina på Sicilien. Mimi synges af sopranen Karen Gardeazabal
og tenoren Massimo Giordano tager sig af Rodolfos parti. 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. 190,-.

Torsdag d. 6. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-13.00: Kom og følg konserveringen af et af Laurits Tuxens hovedværker ”Rhododendron i
Dagminnes have. Skagen” på nærmeste hold på Skagens Museum. Kl. 11.00 er der mulighed for at høre
konservatoren fortælle om arbejdet og for at stille spørgsmål. Der er lejlighed til at høre om konservatorens
teknikker, og om de processer, som værket gennemgår. Gratis for museets gæster.
Kl. 10.00-14.00: Skagen set fra en cykel: Forlad byens vrimmel, grib din cykel eller lej en og tag med ud
på denne fantastiske guidede tur og nyd den natur, som gør Skagen-området så unikt. Vi cykler gennem
”ukendt land”, nogle steder på asfalt og nogle steder på grus. Vi veksler gennem skov og åbent terræn med
kun meget få, små bakker. Undervejs passerer vi bl.a. karakteristiske Skagenshuse, almindelige parcelhuskvarterer, industrikvarterer, Den tilsandede Kirke, Stokrenden, Gyvelstien, kolonihaverne, Grenen-sporet og
meget mere. Ved turens start udleveres en flaske vand, en sandwich og et stykke frugt, som indtages på en
pause undervejs. Medbring gerne selv kaffe. Gå ikke glip af denne fantastiske cykeltur, hvor du dufter og
mærker Skagens sjæl. Turens længde er ca. 25 km. og er for alle almindelige cyklister. Sprog undervejs er
dansk, engelsk og tysk – efter behov. Tilmelding: Skagen Turistbureau senest dagen før. Min. 6 deltagere.
Max 18 deltagere. Pris: Kr. 200,- pr. person fra 7 år og opefter. Betaling ved tilmelding. Ikke egnet for børn
under 7 år. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26007 (senest 2 dage før).Mødested:
Fiskerstatuen på Skagen Havn. Afsluttes samme sted.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.

Kl. 10.00: 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. 25,-.
Kl. 10.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres på tlf. 61 31 00 73.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles
med hajer. Til dette arrangement er der et begrænset antal pladser. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-.
Prisen er inklusiv museumsbesøg.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Poul Bernth fortæller muntre og vittige anekdoter om
Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved Drachmanns Hus. Digteren og maleren
Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev begyndelsen på en livslang kærlighed til
byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908.
Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat på Grenen. Entré kr. 70,-. Betales ved
indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Guided tour in English at Skagens Museum. Get properly introduced to the Skagen painters and
the artists' colony on this guided tour, where we look at highlights from the collection and listen to exciting
stories about the how the museum came to be. Free for the visitors to the museum.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal

deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Dyrene i Hakkebakkeskoven”. 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. 18.00: Hygge på Aalbæk Havn med underholdning v/ spillemand Peter Sørensen. Grillen er tændt –
medbring selv kød.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den bedste mand” (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,-.
Kl. 19.30: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke v/ Per Rasmussen. Gudstjenesterne varer ca. en
halv time og salmesangen akkompagneres af blæserensemble.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Kaptajn Cover”.

Fredag d. 7. juli
Kl. 10.00-12.00: Vesterby og fiskernes røde skurby: Guidet tur. Højdepunktet på turen bliver besøget i den
røde skurby - fiskernes tilholdssted med de gamle arbejdsskure. Besøg ét af skurene og mød én af de
lokale fiskere, der sikkert gerne fortæller skrøner fra før og nu. Vi går gennem Byfogedskoven, hvor vi hører
om de karismatiske kunstnere Drachmann og Krøyer og ikke mindst om byfogedens negerslave. Vi
fortsætter forbi det lokalhistoriske museum til Vestre havn, hvor der er kig til Den Tilsandede Kirke, den
tidligere kongebolig Klitgården samt de arkitektonisk flotte virksomheder Elcor Skagen og Skagen
Skipperskole. Turen afsluttes i Den svenske Sømandskirke. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 25
deltagere. Pris kr. 100,- pr. person som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26006 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted:
Den svenske Sømandskirke.
Kl. 10.00-13.00: Kom og følg konserveringen af et af Laurits Tuxens hovedværker ”Rhododendron i
Dagminnes have. Skagen” på nærmeste hold på Skagens Museum. Kl. 11.00 er der mulighed for at høre
konservatoren fortælle om arbejdet og for at stille spørgsmål. Der er lejlighed til at høre om konservatorens
teknikker, og om de processer, som værket gennemgår. Gratis for museets gæster.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os” - (Pop/Rock Adele, Tina Dickow osv.).
Kl. 15.00: Kom og se det unikke Østerby Galleri & kunstbutik i Kjeldergangen 6 (følg Østerbyvej fra
Skagens museum og Brøndums hotel mod Vippefyret). Smuk dansk kunst i smuk Skagen natur. Kari Hamre,
som ejer galleriet, vil byde på en forfriskning.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Kaptajn Cover”.
Kl. 22.30: Koncert på Jakobs Café med ”L.I.G.A.”. Billetter á kr. 120,- købes på
https://book.dinnerbooking.com/dk/da-DK/book/event/172/2

Lørdag d. 8. juli
Kl. 10.00-17.00: Gospel i Hulsig kirke - Gospel-workshop med Tove Therp & Henrik Strøm – åbent for alle!
Medbring madpakke - vi sørger for kaffe og kage. Slutter med en åben prøve kl. 16.00. Tilmelding til Skagen
kirkekontor, tlf. 98 44 26 44. Det koster 75 kr. at deltage.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.30-13.00: Gratis sildebord i Aalbæk v/ Borups på Skagensvej. Arr.: ÅHHF.
Kl. 14.00: Offentlig børneomvisning på Skagens Museum - for børn i følgeskab med voksne. Malerierne
bliver næsten levende på denne omvisning for alle børn - og deres voksne. Vi møder kvinder i smukke kjoler
og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger,
hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte
malerier. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”A LITTLE DIZZY” - (Dizzy Mizz Lizzy cover).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Allstars”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Kaptajn Cover”.

Søndag d. 9. juli
Kl. 10.00-16.00: Markedsdag/loppemarked ved Hulsig forsamlingshus på Kandestedvej med spændende
boder. Kom og gør et godt køb. Salg af lidt mad og drikke.
Kl. 15.00: ”Ivars Herreværelse” med solister på Grenen Kunstmuseum. Entré kr. 100,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Bendix Band”.

Mandag d. 10. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.Kr. 50,- pr. gang
som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50). Medbring selv
yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas varmt og
behageligt tøj med god bevægelsesfrihed.
Kl. 10.00-12.00: Fremstilling af tørfisk på Kystmuseet Skagen. Tørfisk – Hva´for en fisk? For 200 år siden
var tørfisk en daglig spise i Skagen. Den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag og aften året
rundt. Se hvordan man fremstiller en vaskeægte tørfisk – smag denne herlige egnsspecialitet kogt, stegt
eller lige fra tørresnoren! Gratis for museets gæster.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her fortæller guiden om det
legendariske hotel. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og får fortællinger om
nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til Solnedgangspladsen, et
kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring Grenen, som er et af de mest
trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små charmerende veje og stier, hvor vi
hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken nydes den betagende
udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Herefter afsluttes turen foran Ruths Hotel. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 10.00 på dagen. Max 25 deltagere. Pris: Kr. 100,- som betales på Skagen
Turistbureau ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/26005 (kun voksne). Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen Turistbureau).
Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Holger Drachmann var en af de allerførste skagensmalere, der rejste
til Skagen og blev betaget af stedet. På denne omvisning kan du høre om Drachmanns liv og arbejde i de
rum han levede i. På denne omvisning ser vi på de kunstværker han havde hængende på væggene og de
kuriositeter han omgav sig med og får fortællingen om den flamboyante personlighed, der havde så stor
betydning for skagensmalernes kunstnerkoloni og senere stiftelsen af Skagens Kunstmuseer, der nu tæller
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-17.00: BOGAUKTION i Foyeren i Kulturhus Kappelborg - Byd med, når Auktionarius finder nye
hjem til de skønne bøger, f.eks. kunstbøger, frimærke- og møntkataloger, samlede værker og opslagsbøger.
Bøgerne bliver offentliggjort i en auktionsfolder, som du kan se i ugen op til på bibl.frederikshavn.dk eller
hente på Skagens Bibliotek. Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst. Pris kr. 60,- incl. kaffe og 2 stk. brød.
Tilmelding på spilledagen inden kl. 12.00 til Tinna Jensen, tlf. 24 82 18 48 eller Alice Thomsen, tlf. 28 67 16
67.
Kl. 19.00: Kondibingo i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Bendix Band”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Tirsdag d. 11. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-12.00: Snapseurter og orkideer – naturtur fra Naturhistorisk Museum. På turen ser vi på hede
mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.

Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
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: Kom og se det unikke Østerby Galleri & kunstbutik i Kjeldergangen 6 (følg Østerbyvej fra
Skagens museum og Brøndums hotel mod Vippefyret). Smuk dansk kunst i smuk Skagen natur. Kari Hamre,
som ejer galleriet, vil byde på en forfriskning.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Birgit Bernth underholder i Drachmanns gamle have
med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på godt og ondt kom til
præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl. Få hele historien – og
mere til – om digteren og damerne. Entré kr. 70,-. Betales ved indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring - I digternes fodspor: Turen starter ved Brøndums Hotel. Her fortælles om
H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra forbi Saxilds Gaard, som i sin tid ejedes af Ole Wivel, forbi Harald
Bergsteds hus til den tidligere borgmestergaard, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Ad
Kappelborgvej forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, videre til Drachmanns Hus, Alex
Sechers hus, Steen Kaaløs hus, Jesper Ewalds hus og endelig kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra
det yderste Vesterby, hvor turen afsluttes ved stranden. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 12.00
på dagen. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536 (kun voksne). Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted:
Vestre Strandvej – ved stranden.

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.
Tilmelding Skagen Turistbureau senest på dagen kl. 12.00. Max. 35 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 (kun
voksne). Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen. Slutsted : Samme sted.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” - 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: Skagen Bio viser filmen ”Dyrene i Hakkebakkeskoven”. 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 ”Transformers: The Last Knight” – 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: Toner i sommernatten - Stemningsfuld sommeraften med musik i Hulsig kirke. Orgelkoncert med
POUL UDBYE POCK-STEEN. "Kunsten at røre" med fokus på reformationstiden og på den musik der blev en
direkte konsekvens af reformationen, nemlig salmesangen og de mangfoldige koralbearbejdelser heraf.
Programbillet á kr. 75,- købes ved døren.
Kl. 20.00: ”Noder og unoder” – Drachmannpigerne underholder i Drachmanns Hus. Holger Drachmann var
et poetisk, musikalskt og betænksomt menneske – med en ofte irrationel og ubetænksom adfærd. Ellers
som os andre – et menneske på godt og ondt. Med udgangspunkt i det bredspektrede forfatterskab, de
gode melodier og nogle endnu bedre røverhistorier musicerer og fortæller de tre gæve Drachmannpiger igen
i år. Pianist Mogens Jeppesen medvirker. Entré kr. 150,-. Billetter købes på
http://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/19619
Kl. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Bendix Band”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Onsdag d. 12. juli
Kl. 07.00-10.30: Skagen havn – for de morgenfriske: Guidet tur på Skagen Havn. Først overværes
Fiskeauktionen, og der fortælles om auktionen før og nu. På den videre gåtur fortælles om bl.a. havnens
historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Vi besøger kystredningsstationen og hører om det farefulde
redningsarbejde, og ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets spændende opgaver. Herefter besøger vi
det store vodbinderi COSMOS Trawl og ser fremstillingen af de store trawl, hvor en stor del laves i hånden –
og måske får vi en snak med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den svenske Sømandskirke,
hvor vi hører kirkens spændende historie med tilknytning til de svenske fiskere og lokalbefolkningen. Her er
der mulighed for at købe en kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl. Tilmelding på Skagen
Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før. Min. 6 deltagere. Max 25 deltagere. Ikke egnet for børn. Pris kr.

150,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 (kun
voksne). Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Husk varmt fodtøj og en ekstra
trøje.
Kl. 09.15: Pilgrimsvandring, hvor der startes med morgenandagt i Råbjerg kirke - Derefter vandres ad stier
mod Råbjerg mile med ankomst til Hulsig kirke midt på eftermiddagen. Medbring mad og drikke til turen.
Det er muligt at tage toget til Hulsig med ankomst 8.37, hvorfra der vil være transport til Råbjerg kirke. Evt.
spørgsmål til Anne Grete Rasmussen, tlf. 40 10 47 17 eller Anni Jørgensen, tlf. 60 81 71 70.
Kl. 9.30: Morgensang i Skagen Kirke. Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv. Varighed ca. 20 min.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 &14.30: ”Skammekrogen” på Skagens Museum. Et spisebord med stole
er placeret midt i et rum. Der er dækket op til fem personer. På hver tallerken ligger nogle særlige briller og
høretelefoner. Når du sætter dig ned og tager briller og høretelefoner på begynder en film, og du spiller
rollen, som en af de medvirkende i en pinlig familiemiddag, hvor storebror har sin nye kæreste med hjem til
mor, far og lillebror for første gang. Oplevelsen varer ca. 30 min. 5 personer kan deltage pr. gang.
”Skammekrogen” kræver billet til Skagens Museum, og herefter er oplevelsen gratis. Pladser kan gratis
reserveres på forhånd på https://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/22287 Mødetid 10 min før
spilletid, ellers mister du din reservation. ”Skammekrogen” er skabt af Mads Damsbo og Johan Knattrup
Jensen i 2014. Værket ejes af produktionsselskabet Makropol, som er specialiseret i virtual realitytotaloplevelser. ”Skammekrogen” er en del af formidlingsaktiviteterne i forbindelse med særudstillingen ”Ved
Bordet” - Mennesker, mad og nature morte. Udstillingens formidlingsaktiviteter er støttet af Nordea-fonden.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00-11.30 & kl. 13.00-13.30: Fårene klippes på Kystmuseet Skagen. Se to langpelsede får blive
klippet med gammeldags fåresaks. Strik en ret og en vrang. Strikkedag for børn. Gratis for museets gæster.
Børn gratis adgang ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.

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. I flere år føg
sandet rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over
kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Hør 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. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 13.30-16.30: Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper. Naturstyrelsen arrangerer igen kørestolsbane i Råbjerg Miles ørkenlandskab. Det har været en fantastisk oplevelse for de mange fremmødte, som
tidligere med stor entusiasme har nydt denne naturoplevelse. Benyt muligheden, mød op med godt humør,
rollator, kørestol og med hjælper fra familien eller plejen, så tager vi turen i ørkenlandskabet. I dag står
Milen som et monument over en sandflugtshistorie. Hvad er målet for fremtidens milevandring? Hvilke
planter, fugle og dyr trives i området? Er der stjernestøv og kviksand i Milen? Medbring gerne flere
spørgsmål. Fra onsdag den 12. juli vil Kørestolsbanen være lagt ud. Da det skal være muligt, for rigtig
mange, at benytte, muligheden for en sommerudflugt og en oplevelse, der vil huskes længe, vil banen være
til rådighed i dagene 12. - 13. – 14. – 15. og 16. juli. Mødested: Ved toiletbygningen på Råbjerg Miles Pplads. (Der er Handicap toilet). Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og skovarbejder Mikael Olesen.
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller: Oplev de populære kirkegårdsvandringer.
Turene udgår fra perronen på Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme
betydning for byens udvikling. På Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier
om både kunstnere og godtfolk, negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og
tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor
vi hører den spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding på Skagen Turistbureau
senest på dagen kl. 12.00. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr.
25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26001 (kun voksne). Startsted: Perronen på
Skagen Station. Slutsted: Skagen Kirke.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Kaptajn Underhyler”. 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. 16.00-17.00: Skagen: Krøyers Hus og byfogedgården - Krøyers Hus er i dag administrationen for
Naturstyrelsen Vendsyssel, mange statsmæssige anliggender og opgaver har igennem århundreder været
udført fra denne adresse. En medarbejder fra Naturstyrelsen viser rund i huset og fortæller om en godt 200
års periode, lige Fra den gang hvor Byfoged Lund i 1802 købte gården og til P. S. Krøyer flyttede ind i den
del af huset som Ulrik Plesner tegnede til sommerbeboelse. Bemærk: Fortællingen foregår på dansk. Pris:
Voksne kr. 50,-. Børn gratis. (Billetter købes på forhånd på Skagen Turistbureau). Mødested: Sct.
Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 18.00: ”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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Transformers: The Last Knight” – 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. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ønskeholdet”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Torsdag d. 13. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-14.00: Skagen set fra en cykel: Forlad byens vrimmel, grib din cykel eller lej en og tag med ud
på denne fantastiske guidede tur og nyd den natur, som gør Skagen-området så unikt. Vi cykler gennem
”ukendt land”, nogle steder på asfalt og nogle steder på grus. Vi veksler gennem skov og åbent terræn med
kun meget få, små bakker. Undervejs passerer vi bl.a. karakteristiske Skagenshuse, almindelige parcelhuskvarterer, industrikvarterer, Den tilsandede Kirke, Stokrenden, Gyvelstien, kolonihaverne, Grenen-sporet og
meget mere. Ved turens start udleveres en flaske vand, en sandwich og et stykke frugt, som indtages på en
pause undervejs. Medbring gerne selv kaffe. Gå ikke glip af denne fantastiske cykeltur, hvor du dufter og
mærker Skagens sjæl. Turens længde er ca. 25 km. og er for alle almindelige cyklister. Sprog undervejs er
dansk, engelsk og tysk – efter behov. Tilmelding: Skagen Turistbureau senest dagen før. Min. 6 deltagere.
Max 18 deltagere. Pris: Kr. 200,- pr. person fra 7 år og opefter. Betaling ved tilmelding. Ikke egnet for børn
under 7 år. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26007 (senest 2 dage før). Mødested:
Fiskerstatuen på Skagen Havn. Afsluttes samme sted.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00: 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. 25,-.
Kl. 10.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres på tlf. 61 31 00 73.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles
med hajer. Til dette arrangement er der et begrænset antal pladser. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-.
Prisen er inklusiv museumsbesøg.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Poul Bernth fortæller muntre og vittige anekdoter om
Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved Drachmanns Hus. Digteren og maleren
Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev begyndelsen på en livslang kærlighed til
byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908.
Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat på Grenen. Entré kr. 70,-. Betales ved
indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Guided tour in English at Skagens Museum. Get properly introduced to the Skagen painters and
the artists' colony on this guided tour, where we look at highlights from the collection and listen to exciting
stories about the how the museum came to be. Free for the visitors to the museum.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00: Fernisering i Østerby Galleri & Kunstbutik, hvor den anerkendte guitarist, Kaare Norge, i ugerne
29, 30, 31 og 32 vil udstille sine smukke malerier. Alle er hjertelig velkommen til en forfriskning samt lidt
mundgodt.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Grusomme mig 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 18.00: Hygge på Aalbæk Havn med underholdning v/ spillemand Peter Sørensen. Grillen er tændt –
medbring selv kød.
Kl. 19.30: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke v/ Lene Ladefoged Fischer. Gudstjenesterne varer
ca. en halv time og salmesangen akkompagneres af blæserensemble.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Table 19”. 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. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ønskeholdet”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Fredag d. 14. juli
Kl. 10.00-12.00: Vesterby og fiskernes røde skurby: Guidet tur. Højdepunktet på turen bliver besøget i den
røde skurby - fiskernes tilholdssted med de gamle arbejdsskure. Besøg ét af skurene og mød én af de
lokale fiskere, der sikkert gerne fortæller skrøner fra før og nu. Vi går gennem Byfogedskoven, hvor vi hører
om de karismatiske kunstnere Drachmann og Krøyer og ikke mindst om byfogedens negerslave. Vi
fortsætter forbi det lokalhistoriske museum til Vestre havn, hvor der er kig til Den Tilsandede Kirke, den
tidligere kongebolig Klitgården samt de arkitektonisk flotte virksomheder Elcor Skagen og Skagen
Skipperskole. Turen afsluttes i Den svenske Sømandskirke. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 25
deltagere. Pris kr. 100,- pr. person som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26006 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted:
Den svenske Sømandskirke.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 11.00-ca. 13.00: Skagen klitplantage: Den tilsandede Kirke - En tur i landskabet omkring kirken.
Hvorfor ligger der en kirke her i dette øde sandflugtslandskab? Vi skal tænke helt tilbage fra før sandflugten.
Hvordan kan landskabet have set ud, med sø, landbrug og kirke? Ruten bliver lagt så kørestolsbrugere kan
deltage på en del af turen. Pris: Voksne 50 kr. – Børn gratis (Billetter købes på forhånd på Skagen
Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen). Mødested: P-pladsen v/ Den tilsandede Kirke. Turleder:
Naturvejleder Villy K. Hansen. Arr.: Naturstyrelsen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Kom og se det unikke Østerby Galleri & kunstbutik i Kjeldergangen 6 (følg Østerbyvej fra
Skagens museum og Brøndums hotel mod Vippefyret). Smuk dansk kunst i smuk Skagen natur. Kari Hamre,
som ejer galleriet, vil byde på en forfriskning.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Johnny Madsen Jam” - (Johnny Madsen cover).

Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Rasmus Walter”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ønskeholdet”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Awesome Blondes”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Lørdag d. 15. juli
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.30-13.00: Gratis sildebord i Aalbæk v/ Borups på Skagensvej. Arr.: ÅHHF.
Kl. 13.00-15.30: De flotte amerikanerbiler som deltager i ”Crusaders Summer Meet” v/ FDF-huset på
Fritidsvej i Skagen (åben for publikum kl. 16-20) kører fællestur - hvor bilerne bl.a runder parkeringspladsen
ved Grenen og Solnedgangskiosken i Højen, inden de flotter biler kan ses ved auktionshallen fra ca. klokken
14.00 frem til 15.30.
Kl. 14.00: Offentlig børneomvisning på Skagens Museum - for børn i følgeskab med voksne. Malerierne
bliver næsten levende på denne omvisning for alle børn - og deres voksne. Vi møder kvinder i smukke kjoler
og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger,
hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte
malerier. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Johnny Madsen Jam” - (Johnny Madsen cover).
Kl. 16.00-19.00: Kom og se flotte amerikanerbiler i forbindelse med ”Crusaders Summer Meet” v/ FDFhuset på Fritidsvej i Skagen. Pladsen er åben for besøgende i dette tidsrum hvor der bl.a vil være
motorsprængning ( på en europæisk bil selvfølgelig), og der vil være konkurrence mellem de deltagende
klubber i hvem der hurtigst, ved tovtrækning, kan trække en bil 20 meter. Bilen ligger vel og mærke på
taget. Kl. 18.30 bliver der mulighed for at købe en pølse, da Lasses Pølsevogn kommer forbi. Ved 20 tiden
lukkes pladsen for gæster.
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Joey Moe”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ønskeholdet”.
Kl. 22.30: Rock Night på Jakobs Café med ”Kings of Rock”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Søndag d. 16. juli
Kl. 14.00: Syng-sammen-dag i Hulsig forsamlingshus på Kandestedvej. Erik og Co. kommer og spiller til
fællessang. Salg af drikkevarer, kaffe og kage.
Kl. 15.00: Anne Mette Nørgaard og Ivar Sørensen underholder med Liva Weel sange på Grenen
Kunstmuseum. Entré kr. 100,-.

Kl. 19.30: Sommerkoncert i Skagen Kirke. Lone Rasmussen - sopran, Morten Frank Larsen - baryton, Rikke
Kursch - orgel og klaver. Musik af bl.a. Purcell, Bizet, Weyse og Lange-Müller. Entré: Kr. 150,-. Medlemmer
Kr. 100,-. Arrangeret af Skagen Musik- og Teaterforening.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Â Gasolin” - Kim Larsen jam.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Mandag d. 17. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.Kr. 50,- pr. gang
som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50). Medbring selv
yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas varmt og
behageligt tøj med god bevægelsesfrihed.
Kl. 10.00-12.00: Fremstilling af tørfisk på Kystmuseet Skagen. Tørfisk – Hva´for en fisk? For 200 år siden
var tørfisk en daglig spise i Skagen. Den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag og aften året
rundt. Se hvordan man fremstiller en vaskeægte tørfisk – smag denne herlige egnsspecialitet kogt, stegt
eller lige fra tørresnoren! Gratis for museets gæster.
Kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00: ”Se smeden i arbejde - Kom og føl varmen fra essen” – Kystmuseet
Skagen købte i 1994 den gamle skibssmedje på Vesterbyvej 15 af Rudolf Jensen. Udstillingen viser, hvordan
smedjen så ud, da Rudolf i 1987 valgte at stoppe sin virksomhed, hvor han hver vinter havde smedet ankre
og solgt det efter vægt. Museets frivillige tænder op i essen, og har du lyst til selv at svinge hammeren er
der også mulighed for det. Gratis adgang for alle i smedjen.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her fortæller guiden om det
legendariske hotel. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og får fortællinger om
nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til Solnedgangspladsen, et
kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring Grenen, som er et af de mest
trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små charmerende veje og stier, hvor vi
hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken nydes den betagende
udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Herefter afsluttes turen foran Ruths Hotel. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 10.00 på dagen. Max 25 deltagere. Pris: Kr. 100,- som betales på Skagen
Turistbureau ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/26005 (kun voksne). Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen Turistbureau).
Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Holger Drachmann var en af de allerførste skagensmalere, der rejste
til Skagen og blev betaget af stedet. På denne omvisning kan du høre om Drachmanns liv og arbejde i de
rum han levede i. På denne omvisning ser vi på de kunstværker han havde hængende på væggene og de
kuriositeter han omgav sig med og får fortællingen om den flamboyante personlighed, der havde så stor
betydning for skagensmalernes kunstnerkoloni og senere stiftelsen af Skagens Kunstmuseer, der nu tæller
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst. Pris kr. 60,- incl. kaffe og 2 stk. brød.
Tilmelding på spilledagen inden kl. 12.00 til Tinna Jensen, tlf. 24 82 18 48 eller Alice Thomsen, tlf. 28 67 16
67.
Kl. 19.00: Kondibingo i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 19.30: Verdensballet i Skagen 2017 - For 10. år i træk præsenterer Verdensballetten sin forestilling ved
Den Tilsandede Kirke i Skagen. En række af verdens førende balletdansere - alle solodansere ved The Royal
Ballet of London, danser uddrag fra kompagniets program, både fra det klassiske og det moderne repertoire.
Se mere: www.verdensballet.dk I tilfælde af aflysning pga. vejret refunderes købte billetter ikke ! Billetter
købes på www.skagenbilletten.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Â Gasolin” - Kim Larsen jam.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Mathias & the Beatroots”. Billetter á kr. 100,- købes på
https://book.dinnerbooking.com/dk/da-DK/book/event/172/2

Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Tirsdag d. 18. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00: ”Se smeden i arbejde - Kom og føl varmen fra essen” – Kystmuseet
Skagen købte i 1994 den gamle skibssmedje på Vesterbyvej 15 af Rudolf Jensen. Udstillingen viser, hvordan
smedjen så ud, da Rudolf i 1987 valgte at stoppe sin virksomhed, hvor han hver vinter havde smedet ankre
og solgt det efter vægt. Museets frivillige tænder op i essen, og har du lyst til selv at svinge hammeren er
der også mulighed for det. Gratis adgang for alle i smedjen.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00-12.00: Skagens snapseurter - På turen samler vi urter til en rigtig Skagens snaps, snakker
opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps. Undervejs ser vi også på andre af
hedemosens karakteristiske planter. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke
nødvendigt.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
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. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Birgit Bernth underholder i Drachmanns gamle have
med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på godt og ondt kom til
præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl. Få hele historien – og
mere til – om digteren og damerne. Entré kr. 70,-. Betales ved indgangen.

Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring - I digternes fodspor: Turen starter ved Brøndums Hotel. Her fortælles om
H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra forbi Saxilds Gaard, som i sin tid ejedes af Ole Wivel, forbi Harald
Bergsteds hus til den tidligere borgmestergaard, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Ad
Kappelborgvej forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, videre til Drachmanns Hus, Alex
Sechers hus, Steen Kaaløs hus, Jesper Ewalds hus og endelig kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra
det yderste Vesterby, hvor turen afsluttes ved stranden. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 12.00
på dagen. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536 (kun voksne). Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted:
Vestre Strandvej – ved stranden.
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.
Tilmelding Skagen Turistbureau senest på dagen kl. 12.00. Max. 35 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 (kun
voksne). Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen. Slutsted : Samme sted.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” - 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: Skagen Bio viser filmen ”Grusomme mig 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.00: Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel spiller op til en dejlig sommeraften på Restaurant
Sømærket i Gl. Skagen med en speciel ”Koppel-menu” – se mere på http://www.restaurantsømærket.dk .
Billetter á kr. 995,- (koncert & menu) bestilles på tlf. 25 75 30 20.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den bedste mand”. 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: ”Noder og unoder” – Drachmannpigerne underholder i Drachmanns Hus. Holger Drachmann var
et poetisk, musikalskt og betænksomt menneske – med en ofte irrationel og ubetænksom adfærd. Ellers
som os andre – et menneske på godt og ondt. Med udgangspunkt i det bredspektrede forfatterskab, de
gode melodier og nogle endnu bedre røverhistorier musicerer og fortæller de tre gæve Drachmannpiger igen

i år. Pianist Mogens Jeppesen medvirker. Entré kr. 150,-. Billetter købes på
http://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/19619
Kl. 20.00-22.00: Råbjerg Mile: Solnedgang og hornmusik. En højhastigheds vandremile danner Danmarks
største ørkenlandskab og er et monument over en spændende sandflugtshistorie. Hvor kommer Milen og
sandet fra? Findes der stjernestøv i Milen? Solen sænker sig over landskabet, hvor Brass Kapellet er klar til
at spille. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen og Brass Kapellet Nordvendsyssel. Mødested: P-pladsen ved
Råbjerg Mile. Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel.
Kl. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Michael Hardinger Band”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Â Gasolin” - Kim Larsen jam.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Starturn”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Onsdag d. 19. juli
Kl. 07.00-10.30: Skagen havn – for de morgenfriske: Guidet tur på Skagen Havn. Først overværes
Fiskeauktionen, og der fortælles om auktionen før og nu. På den videre gåtur fortælles om bl.a. havnens
historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Vi besøger kystredningsstationen og hører om det farefulde
redningsarbejde, og ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets spændende opgaver. Herefter besøger vi
det store vodbinderi COSMOS Trawl og ser fremstillingen af de store trawl, hvor en stor del laves i hånden –
og måske får vi en snak med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den svenske Sømandskirke,
hvor vi hører kirkens spændende historie med tilknytning til de svenske fiskere og lokalbefolkningen. Her er
der mulighed for at købe en kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl. Tilmelding på Skagen
Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før. Min. 6 deltagere. Max 25 deltagere. Ikke egnet for børn. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 (senest 2
dage før). Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Husk varmt fodtøj og en ekstra
trøje.
Kl. 9.30: Morgensang i Skagen Kirke. Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv. Varighed ca. 20 min.
Kl. 10.00-11.00 & 13.00-14.00: Foredrag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Kom tæt på en rigtig
redningsmand” - En redningsmand rykker ud. Når alarmen går, er redningsmænd landet over klar til at sejle
ud med redningsbåden, for at hjælpe strandede skibe og ulykker til søs uanset hvor meget det blæser og
hvor høje bølgerne er. Mød en rigtig redningsmand, der vil fortælle i børnehøjde om livet som redningsmand
i dag i forhold til for hundrede år siden, og vise lidt af det udstyr, redningsmanden bruger, samt fortælle om
skibene og nogle af de redningsaktioner, der finder sted ud for Kattegats kyster i dag. Gratis for museets
gæster. Børn ifølge med voksne er gratis.
Kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00: ”Se smeden i arbejde - Kom og føl varmen fra essen” – Kystmuseet
Skagen købte i 1994 den gamle skibssmedje på Vesterbyvej 15 af Rudolf Jensen. Udstillingen viser, hvordan
smedjen så ud, da Rudolf i 1987 valgte at stoppe sin virksomhed, hvor han hver vinter havde smedet ankre
og solgt det efter vægt. Museets frivillige tænder op i essen, og har du lyst til selv at svinge hammeren er
der også mulighed for det. Gratis adgang for alle i smedjen.

Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 &14.30: ”Skammekrogen” på Skagens Museum. Et spisebord med stole
er placeret midt i et rum. Der er dækket op til fem personer. På hver tallerken ligger nogle særlige briller og
høretelefoner. Når du sætter dig ned og tager briller og høretelefoner på begynder en film, og du spiller
rollen, som en af de medvirkende i en pinlig familiemiddag, hvor storebror har sin nye kæreste med hjem til
mor, far og lillebror for første gang. Oplevelsen varer ca. 30 min. 5 personer kan deltage pr. gang.
”Skammekrogen” kræver billet til Skagens Museum, og herefter er oplevelsen gratis. Pladser kan gratis
reserveres på forhånd på https://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/22287 Mødetid 10 min før
spilletid, ellers mister du din reservation. ”Skammekrogen” er skabt af Mads Damsbo og Johan Knattrup
Jensen i 2014. Værket ejes af produktionsselskabet Makropol, som er specialiseret i virtual realitytotaloplevelser. ”Skammekrogen” er en del af formidlingsaktiviteterne i forbindelse med særudstillingen ”Ved
Bordet” - Mennesker, mad og nature morte. Udstillingens formidlingsaktiviteter er støttet af Nordea-fonden.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
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. I flere år føg
sandet rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over
kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Hør 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. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.

Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller: Oplev de populære kirkegårdsvandringer.
Turene udgår fra perronen på Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme
betydning for byens udvikling. På Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier
om både kunstnere og godtfolk, negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og
tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor
vi hører den spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding på Skagen Turistbureau
senest på dagen kl. 12.00. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr.
25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26001 (kun voksne). Startsted: Perronen på
Skagen Station. Slutsted: Skagen Kirke.
Kl. 15.45-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen” - (Blues).
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Brandmand Sam: besøg fra rummet”. 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. 16.00-17.00: Skagen: Krøyers Hus og byfogedgården - Krøyers Hus er i dag administrationen for
Naturstyrelsen Vendsyssel, mange statsmæssige anliggender og opgaver har igennem århundreder været
udført fra denne adresse. En medarbejder fra Naturstyrelsen viser rund i huset og fortæller om en godt 200
års periode, lige Fra den gang hvor Byfoged Lund i 1802 købte gården og til P. S. Krøyer flyttede ind i den
del af huset som Ulrik Plesner tegnede til sommerbeboelse. Bemærk: Fortællingen foregår på dansk. Pris:
Voksne kr. 50,-. Børn gratis. (Billetter købes på forhånd på Skagen Turistbureau). Mødested: Sct.
Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 18.00: ”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. 19.00: Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel spiller op til en dejlig sommeraften på Restaurant
Sømærket i Gl. Skagen med en speciel ”Koppel-menu” – se mere på http://www.restaurantsømærket.dk .
Billetter á kr. 995,- (koncert & menu) bestilles på tlf. 25 75 30 20.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den bedste mand”. 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: Toner i sommernatten - Stemningsfuld sommeraften med musik i Hulsig kirke. ”Krydsfelt” med
Nicola Koch-Simms på drejelire og Monica Schmidt Andersen, musikperformer på klassisk blokfløjte. Fra
tidlig middelaldermusik over reformationstiden til i dag – i krydsfeltet mellem klassisk og folkelig musik.
Entré 75 kr.
Kl. 20.00: ”Sange ved havet” - Drachmannkvartetten bestående af Ann-Marie Gabrielsson, Jesper Hegaard,
Birgit og Poul Bernth underholder i Drachmanns Hus. En saltvandsfrisk aften med tekster af mange
forskellige digtere. Først og fremmest Holger Drachmann, Evert Taube og Hans Hartvig Seedorff. Billetter á
kr. 150,- købes i Drachmanns Hus eller bestilles på holger@gabrielsson.dk
Kl. 21.30: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Hit Orchestra”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Â Gasolin” - Kim Larsen jam.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Starturn”.

Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Torsdag d. 20. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-14.00: Skagen set fra en cykel: Forlad byens vrimmel, grib din cykel eller lej en og tag med ud
på denne fantastiske guidede tur og nyd den natur, som gør Skagen-området så unikt. Vi cykler gennem
”ukendt land”, nogle steder på asfalt og nogle steder på grus. Vi veksler gennem skov og åbent terræn med
kun meget få, små bakker. Undervejs passerer vi bl.a. karakteristiske Skagenshuse, almindelige parcelhuskvarterer, industrikvarterer, Den tilsandede Kirke, Stokrenden, Gyvelstien, kolonihaverne, Grenen-sporet og
meget mere. Ved turens start udleveres en flaske vand, en sandwich og et stykke frugt, som indtages på en
pause undervejs. Medbring gerne selv kaffe. Gå ikke glip af denne fantastiske cykeltur, hvor du dufter og
mærker Skagens sjæl. Turens længde er ca. 25 km. og er for alle almindelige cyklister. Sprog undervejs er
dansk, engelsk og tysk – efter behov. Tilmelding: Skagen Turistbureau senest dagen før. Min. 6 deltagere.
Max 18 deltagere. Pris: Kr. 200,- pr. person fra 7 år og opefter. Betaling ved tilmelding. Ikke egnet for børn
under 7 år. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26007 (senest 2 dage før). Mødested:
Fiskerstatuen på Skagen Havn. Afsluttes samme sted.
Kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00: ”Se smeden i arbejde - Kom og føl varmen fra essen” – Kystmuseet
Skagen købte i 1994 den gamle skibssmedje på Vesterbyvej 15 af Rudolf Jensen. Udstillingen viser, hvordan
smedjen så ud, da Rudolf i 1987 valgte at stoppe sin virksomhed, hvor han hver vinter havde smedet ankre
og solgt det efter vægt. Museets frivillige tænder op i essen, og har du lyst til selv at svinge hammeren er
der også mulighed for det. Gratis adgang for alle i smedjen.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00: 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. 25,-.
Kl. 10.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres på tlf. 61 31 00 73.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles
med hajer. Til dette arrangement er der et begrænset antal pladser. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-.
Prisen er inklusiv museumsbesøg.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 11.00-16.00: Loppemarked på Råbjerg Mile Camping. Kom forbi og gør en god handel. Alle er
velkomne - gratis adgang og fri parkering. Kunne du selv tænke dig en standplads så kontakt :
Kamma, tlf. 29 38 23 64 el. Hanne, tlf. 29 42 29 44.
Kl. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Poul Bernth fortæller muntre og vittige anekdoter om
Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved Drachmanns Hus. Digteren og maleren
Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev begyndelsen på en livslang kærlighed til
byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908.
Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat på Grenen. Entré kr. 70,-. Betales ved
indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Guided tour in English at Skagens Museum. Get properly introduced to the Skagen painters and
the artists' colony on this guided tour, where we look at highlights from the collection and listen to exciting
stories about the how the museum came to be. Free for the visitors to the museum.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Grusomme mig 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Hawkeye & Hoe” - (Folk, Drikkeviser og Boogie).
Kl. 17.30: Foredrag på Skagens Museum v/ dr.phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen som fortæller om hendes store
bog om arkitekten og designeren Thorvald Bindesbøll (1846-1908). Bindesbølls liv var kort, men han nåede
at gøre sig gældende på en lang række felter indenfor arkitektur og kunsthåndværk. I Skagen kendes han
for fiskepakhusene på havnen, for bænkerader, altertæppe og andre dekorationer i Skagen Kirke samt
udsmykningen af spisesalen på Brøndums Hotel, der i dag kan ses på Skagens Museum. Museet råder også

over en lang række af hans keramiske arbejder, for tiden udstillet på 1. sal i museumsbygningen, som der
bliver adgang til at se ved samme lejlighed. Billetter á kr. 125,- incl. et glas hvidvin i spisesalen i pausen kan
købes på Skagens Museum eller på www.skagenskunstmuseer.dk. Arrangør: Skagens Kunstmuseer i
samarbejde med Skagen Lokalhistoriske Forening.
Kl. 18.00: Hygge på Aalbæk Havn med underholdning v/ spillemand Peter Sørensen. Grillen er tændt –
medbring selv kød.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den bedste mand” 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,-.
Kl. 19.30: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke v/ Per Rasmussen. Gudstjenesterne varer ca. en
halv time og salmesangen akkompagneres af blæserensemble.
Kl. 19.30: Koncert i Råbjerg Kirke med Mads Sørensen, trompet og Jens Ramsing, orgel. Værker af Bach og
Händel. Desuden musik af Jens Ramsing, der knytter an til reformationsåret. Koncerten slutter med en
række populære og kendte stykker som Schuberts Ave Maria, 2. sats fra Haydns trompetkoncert og
Jeremiah Clarkes Prince of Denmarks Marche – bedre kendt som Prins Jørgens March. Entré kr. 75,-. Billetter
købes på www.vendsysselfestival.billetten.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.:
Råbjerg Sogns Menighedsråd i samarbejde med Vendsyssel Festival.
Kl. 21.30: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Hit Orchestra” + special guest ”Peter AG”. Se mere og
køb billet på www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennis”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Two Nights Only” (Johnny Cash – Willie Nelson).

Fredag d. 21. juli
Kl. 10.00-12.00: Vesterby og fiskernes røde skurby: Guidet tur. Højdepunktet på turen bliver besøget i den
røde skurby - fiskernes tilholdssted med de gamle arbejdsskure. Besøg ét af skurene og mød én af de
lokale fiskere, der sikkert gerne fortæller skrøner fra før og nu. Vi går gennem Byfogedskoven, hvor vi hører
om de karismatiske kunstnere Drachmann og Krøyer og ikke mindst om byfogedens negerslave. Vi
fortsætter forbi det lokalhistoriske museum til Vestre havn, hvor der er kig til Den Tilsandede Kirke, den
tidligere kongebolig Klitgården samt de arkitektonisk flotte virksomheder Elcor Skagen og Skagen
Skipperskole. Turen afsluttes i Den svenske Sømandskirke. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 25
deltagere. Pris kr. 100,- pr. person som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26006 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted:
Den svenske Sømandskirke.
Kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00: ”Se smeden i arbejde - Kom og føl varmen fra essen” – Kystmuseet
Skagen købte i 1994 den gamle skibssmedje på Vesterbyvej 15 af Rudolf Jensen. Udstillingen viser, hvordan
smedjen så ud, da Rudolf i 1987 valgte at stoppe sin virksomhed, hvor han hver vinter havde smedet ankre
og solgt det efter vægt. Museets frivillige tænder op i essen, og har du lyst til selv at svinge hammeren er
der også mulighed for det. Gratis adgang for alle i smedjen.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre

introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke v/ Rikke M.S. Kursch. Musik af Niels Wilhelm Gade. Fri entré.
Kl. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Spotlight Band” - (Rock, Pop & Dansk).
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Turistfiskeauktion i Auktionshallen i Skagen. Et godt tilbud til Skagens gæster. Køb frisk fisk
direkte på Skagen Fiskeauktion, og støt samtidigt en god sag ved årets turistfiskeauktion. Der er naturligvis
tale om friskfanget fisk, pakket i portioner til enhver husholdning og til hygge ved grillen her i sommertiden.
Der er også andre gode tilbud, og i år vil der også være mulighed for at byde på nyfangede friskkogte
hummere. Alt fisk der sælges på auktionen kan besigtiges fra kl. 12.00 hvor der også vil være mulighed for
at få sulten stillet i form af varme fiskefrikadeller, silde- og laksedogs sammen med øl eller vand. Arr.: Lions
Club Skagen i fællesskab med Skagen Fiskeriforenings Hjælpefond.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Dirty Guns” - (Fed Rock)
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Sanne Salomonsen”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennis”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Two Nights Only” (Johnny Cash – Willie Nelson).

Lørdag d. 22. juli
Kl. 11.00-17.00: Stort fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Traditionen tro dækkes der op til det
store fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Spis alt hvad du kan fra det store fiskebord med bl.a.
forskellige slags sild, laks, fiskefrikadeller, pil-selv-rejer m.m. Pris Kr. 90,00 pr. pers. Børn under 12 år kr.
30,00. Billetter købes ved indgangen. Du kan også købe: Hjemmelavet kage med kaffe/the eller cacao til kr.
25,00. Arr.: SIKs venner.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.30-13.00: Gratis sildebord i Aalbæk v/ Borups på Skagensvej. Arr.: ÅHHF.

Kl. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Rockband”.
Kl. 13.30 – 16.00: MX-5 sportsvognstræf i Skagen. Mulighed for at se alle de 4 forskellige Mazda MX-5
sportsvogne - model NA, NB, NC og den nye ND på Skagen Havn. Bilerne vil være parkeret samlet i
nærheden af Restaurant Pakhuset.
Kl. 14.00: Offentlig børneomvisning på Skagens Museum - for børn i følgeskab med voksne. Malerierne
bliver næsten levende på denne omvisning for alle børn - og deres voksne. Vi møder kvinder i smukke kjoler
og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger,
hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte
malerier. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”DAD Jam” - (DAD coverband).
Kl. 20.00: Live koncert i Skagen Bio med André Rieu fra Maastricht. Koncerten foregår i de betagende,
middelalderlige rammer på torvet i Andrés hjemby i Holland og viser maestroen i sit rette element med sit 60
mand store Johann Strauss Orchestra, sopraner, tenorer og særlige gæster. André leverer en uforglemmelig
og følelsesladet, musikalsk oplevelse for alle, fyldt med humor og sjov. 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. 190,-.
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Nikolaj & Piloterne”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.
Kl. 22.30: 90´er fest på Jakobs Café med DJ ”Janus Lauvring”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Søndag d. 23. juli
Kl. 11.00-17.00: Stort fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Traditionen tro dækkes der op til det
store fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Spis alt hvad du kan fra det store fiskebord med bl.a.
forskellige slags sild, laks, fiskefrikadeller, pil-selv-rejer m.m. Pris Kr. 90,00 pr. pers. Børn under 12 år kr.
30,00. Billetter købes ved indgangen. Du kan også købe: Hjemmelavet kage med kaffe/the eller cacao til kr.
25,00. Arr.: SIKs venner.
Kl. 15.00: Tidligere højskolelærer Astrid Hartvig underholder med syng sammen på Grenen Kunstmuseum.
Entré kr. 125,-.
Kl. 16.00: Live koncert i Skagen Bio med André Rieu fra Maastricht. Koncerten foregår i de betagende,
middelalderlige rammer på torvet i Andrés hjemby i Holland og viser maestroen i sit rette element med sit 60
mand store Johann Strauss Orchestra, sopraner, tenorer og særlige gæster. André leverer en uforglemmelig
og følelsesladet, musikalsk oplevelse for alle, fyldt med humor og sjov. 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. 190,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Mr. Rock´n Roll – Mark Schedler”.

Mandag d. 24. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.Kr. 50,- pr. gang
som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50). Medbring selv
yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas varmt og
behageligt tøj med god bevægelsesfrihed.
Kl. 10.00-12.00: Fremstilling af tørfisk på Kystmuseet Skagen. Tørfisk – Hva´for en fisk? For 200 år siden
var tørfisk en daglig spise i Skagen. Den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag og aften året
rundt. Se hvordan man fremstiller en vaskeægte tørfisk – smag denne herlige egnsspecialitet kogt, stegt
eller lige fra tørresnoren! Gratis for museets gæster.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her fortæller guiden om det
legendariske hotel. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og får fortællinger om
nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til Solnedgangspladsen, et
kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring Grenen, som er et af de mest
trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små charmerende veje og stier, hvor vi
hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken nydes den betagende
udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Herefter afsluttes turen foran Ruths Hotel. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 10.00 på dagen. Max 25 deltagere. Pris: Kr. 100,- som betales på Skagen
Turistbureau ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/26005 (kun voksne). Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen Turistbureau).
Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Holger Drachmann var en af de allerførste skagensmalere, der rejste
til Skagen og blev betaget af stedet. På denne omvisning kan du høre om Drachmanns liv og arbejde i de
rum han levede i. På denne omvisning ser vi på de kunstværker han havde hængende på væggene og de
kuriositeter han omgav sig med og får fortællingen om den flamboyante personlighed, der havde så stor
betydning for skagensmalernes kunstnerkoloni og senere stiftelsen af Skagens Kunstmuseer, der nu tæller
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst. Pris kr. 60,- incl. kaffe og 2 stk. brød.
Tilmelding på spilledagen inden kl. 12.00 til Tinna Jensen, tlf. 24 82 18 48 eller Alice Thomsen, tlf. 28 67 16
67.
Kl. 19.00: Kondibingo i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Tirsdag d. 25. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00-12.00: Skagens snapseurter - På turen samler vi urter til en rigtig Skagens snaps, snakker
opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps. Undervejs ser vi også på andre af

hedemosens karakteristiske planter. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke
nødvendigt.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 130 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
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. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Birgit Bernth underholder i Drachmanns gamle have
med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på godt og ondt kom til
præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl. Få hele historien – og
mere til – om digteren og damerne. Entré kr. 70,-. Betales ved indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring - I digternes fodspor: Turen starter ved Brøndums Hotel. Her fortælles om
H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra forbi Saxilds Gaard, som i sin tid ejedes af Ole Wivel, forbi Harald
Bergsteds hus til den tidligere borgmestergaard, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Ad
Kappelborgvej forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, videre til Drachmanns Hus, Alex
Sechers hus, Steen Kaaløs hus, Jesper Ewalds hus og endelig kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra
det yderste Vesterby, hvor turen afsluttes ved stranden. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 12.00
på dagen. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536 (kun voksne). Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted:
Vestre Strandvej – ved stranden.

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.
Tilmelding Skagen Turistbureau senest på dagen kl. 12.00. Max. 35 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved
tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 (kun
voksne). Startsted: P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen. Slutsted : Samme sted.
Kl. 14.00: ”Skifer og tegl” - 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: Skagen Bio viser filmen ”Grusomme mig 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Sommerkoncert i Skagen Kirke. Petri Hannibal Duo – 25 års jubilæumskoncert. Michala Petri –
blokfløjte & Lars Hannibal – guitar. Musik af Bach, Carl Nielsen, Asger Lund Christiansen, Sunleif Rasmussen.
Arrangeret i samarbejde med Vendsyssel Festival. Entré kr. 100,-. Billetter købes på
www.vendsysselfestival.billetten.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Når noget slutter”. 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: ”Noder og unoder” – Drachmannpigerne underholder i Drachmanns Hus. Holger Drachmann var
et poetisk, musikalskt og betænksomt menneske – med en ofte irrationel og ubetænksom adfærd. Ellers
som os andre – et menneske på godt og ondt. Med udgangspunkt i det bredspektrede forfatterskab, de
gode melodier og nogle endnu bedre røverhistorier musicerer og fortæller de tre gæve Drachmannpiger igen
i år. Pianist Mogens Jeppesen medvirker. Entré kr. 150,-. Billetter købes på
http://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/19619
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”The Antonelli Orchestra” + special guest (Årets
surprise). Se mere og køb billet på www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Onsdag d. 26. juli
Kl. 07.00-10.30: Skagen havn – for de morgenfriske: Guidet tur på Skagen Havn. Først overværes
Fiskeauktionen, og der fortælles om auktionen før og nu. På den videre gåtur fortælles om bl.a. havnens
historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Vi besøger kystredningsstationen og hører om det farefulde
redningsarbejde, og ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets spændende opgaver. Herefter besøger vi
det store vodbinderi COSMOS Trawl og ser fremstillingen af de store trawl, hvor en stor del laves i hånden –
og måske får vi en snak med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den svenske Sømandskirke,
hvor vi hører kirkens spændende historie med tilknytning til de svenske fiskere og lokalbefolkningen. Her er
der mulighed for at købe en kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl. Tilmelding på Skagen
Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før. Min. 6 deltagere. Max 25 deltagere. Ikke egnet for børn. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 (senest 2

dage før). Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Husk varmt fodtøj og en ekstra
trøje.
Kl. 9.30: Morgensang i Skagen Kirke. Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv. Varighed ca. 20 min.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 &14.30: ”Skammekrogen” på Skagens Museum. Et spisebord med stole
er placeret midt i et rum. Der er dækket op til fem personer. På hver tallerken ligger nogle særlige briller og
høretelefoner. Når du sætter dig ned og tager briller og høretelefoner på begynder en film, og du spiller
rollen, som en af de medvirkende i en pinlig familiemiddag, hvor storebror har sin nye kæreste med hjem til
mor, far og lillebror for første gang. Oplevelsen varer ca. 30 min. 5 personer kan deltage pr. gang.
”Skammekrogen” kræver billet til Skagens Museum, og herefter er oplevelsen gratis. Pladser kan gratis
reserveres på forhånd på https://booking.visitnordjylland.dk/product/view/id/22287 Mødetid 10 min før
spilletid, ellers mister du din reservation. ”Skammekrogen” er skabt af Mads Damsbo og Johan Knattrup
Jensen i 2014. Værket ejes af produktionsselskabet Makropol, som er specialiseret i virtual realitytotaloplevelser. ”Skammekrogen” er en del af formidlingsaktiviteterne i forbindelse med særudstillingen ”Ved
Bordet” - Mennesker, mad og nature morte. Udstillingens formidlingsaktiviteter er støttet af Nordea-fonden.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00-12.00 & kl. 13.00-15.00: Lyng-biavler i Skagen Leif Andersen fortæller om bier, bistader og
honning på Kystmuseet Skagen. Gratis for museets gæster. Børn gratis adgang ifølge med voksne.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
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. I flere år føg
sandet rundt om, langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over
kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af sand. Hør 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. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller: Oplev de populære kirkegårdsvandringer.
Turene udgår fra perronen på Skagen Station, hvor der fortælles om Skagensbanen og dens enorme
betydning for byens udvikling. På Skagens Kirkegård og Assistens Kirkegård får du de spændende historier
om både kunstnere og godtfolk, negerslaven Jan Leton, fiskere og søfolk samt ikke mindst både engelsk og
tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Turen slutter i byens smukke kirke, hvor
vi hører den spændende historie om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding på Skagen Turistbureau
senest på dagen kl. 12.00. Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr.
25,-. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26001 (kun voksne). Startsted: Perronen på
Skagen Station. Slutsted: Skagen Kirke.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Grusomme mig 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 15.00: Kom og se det unikke Østerby Galleri & kunstbutik i Kjeldergangen 6 (følg Østerbyvej fra
Skagens museum og Brøndums hotel mod Vippefyret). Smuk dansk kunst i smuk Skagen natur. Kari Hamre,
som ejer galleriet, vil byde på en forfriskning.
Kl. 15.45-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Max Wolff” - (Country & Blues).
Kl. 16.00-17.00: Skagen: Krøyers Hus og byfogedgården - Krøyers Hus er i dag administrationen for
Naturstyrelsen Vendsyssel, mange statsmæssige anliggender og opgaver har igennem århundreder været
udført fra denne adresse. En medarbejder fra Naturstyrelsen viser rund i huset og fortæller om en godt 200
års periode, lige Fra den gang hvor Byfoged Lund i 1802 købte gården og til P. S. Krøyer flyttede ind i den
del af huset som Ulrik Plesner tegnede til sommerbeboelse. Bemærk: Fortællingen foregår på dansk. Pris:
Voksne kr. 50,-. Børn gratis. (Billetter købes på forhånd på Skagen Turistbureau) eller online på
http://www.skagen-tourist.dk/booking/22496 Mødested: Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 18.00: ”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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Når noget slutter”. 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: ”Kunst og Kvalitet i køkkenet” – foredrag på Klitgaarden Refugium med Rasmus Bo Bojesen.
ARRANGEMENTET ER UDSOLGT ! Arr.: Klitgaarden Refugiums Venneforening.
Kl. 20.00: ”Vidt har Jeg flakket i verden” - Drachmannkvartetten bestående af Ann-Marie Gabrielsson,
Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth underholder i Drachmanns Hus. Billetter á kr. 150,- købes i
Drachmanns Hus eller bestilles på holger@gabrielsson.dk

Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Torsdag d. 27. juli
Kl. 9.30-12.00: ” På opdagelse på Skagen havn” – Tag på tur med Skagen Børneguide. Prøv at rør ved
fjæsinger, fladfisk og andre finurlige fisk. Kom med på fiskeauktionen, hvor du kan prøve at ringe med
klokken, men klø dig ikke på næsen for så ender du måske med at købe 10 kasser skaldyr! Vi skal se den
flotte redningsbåd og en ”ægte” vodbinder. På tilbagevejen skal vi forbi isværket, hvor der venter en kold
overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen på
havnen. Antal deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra
5 år og opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben,
fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-14.00: Skagen set fra en cykel: Forlad byens vrimmel, grib din cykel eller lej en og tag med ud
på denne fantastiske guidede tur og nyd den natur, som gør Skagen-området så unikt. Vi cykler gennem
”ukendt land”, nogle steder på asfalt og nogle steder på grus. Vi veksler gennem skov og åbent terræn med
kun meget få, små bakker. Undervejs passerer vi bl.a. karakteristiske Skagenshuse, almindelige parcelhuskvarterer, industrikvarterer, Den tilsandede Kirke, Stokrenden, Gyvelstien, kolonihaverne, Grenen-sporet og
meget mere. Ved turens start udleveres en flaske vand, en sandwich og et stykke frugt, som indtages på en
pause undervejs. Medbring gerne selv kaffe. Gå ikke glip af denne fantastiske cykeltur, hvor du dufter og
mærker Skagens sjæl. Turens længde er ca. 25 km. og er for alle almindelige cyklister. Sprog undervejs er
dansk, engelsk og tysk – efter behov. Tilmelding: Skagen Turistbureau senest dagen før. Min. 6 deltagere.
Max 18 deltagere. Pris: Kr. 200,- pr. person fra 7 år og opefter. Betaling ved tilmelding. Ikke egnet for børn
under 7 år. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26007 (senest 2 dage før). Mødested:
Fiskerstatuen på Skagen Havn. Afsluttes samme sted.
Kl. 10.00-17.00: Kirkecafé. Vejen fra Skagen Kirke ned til gågaden omdannes til et hyggeligt cafe-område,
hvor der vil være salg af kaffe og te, kringle, æblekage, vafler og andet hjemmebag. Der vil også være en
salgsbod med håndlavede ting. Alle penge, som kommer ind, vil gå ubeskåret til kirkens missionsprojekt som
er ”Deborah”, hvor vi støtter et projekt, som hjælper unge piger væk fra prostitution i Etiopiens hovedstad
Addis Ababa. Velkommen til et par hyggelige dage, hvor du kan støtte et godt formål.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Se og prøv hvordan man presser saft af
hedens bær, koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, binder vod, maler på sten, snitter dolke, laver
flotte relieffer af strandskaller m.m. Forskellige arrangementer hver tirsdag og torsdag. Der kan være et
mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00: 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. 25,-.
Kl. 10.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres på tlf. 61 31 00 73.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles
med hajer. Til dette arrangement er der et begrænset antal pladser. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-.
Prisen er inklusiv museumsbesøg.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre

introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 11.00-16.00: Loppemarked på Råbjerg Mile Camping. Kom forbi og gør en god handel. Alle er
velkomne - gratis adgang og fri parkering. Kunne du selv tænke dig en standplads så kontakt :
Kamma, tlf. 29 38 23 64 el. Hanne, tlf. 29 42 29 44.
Kl. 12.00: ”Causerier i det fri” v/ Drachmanns Hus. Poul Bernth fortæller muntre og vittige anekdoter om
Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved Drachmanns Hus. Digteren og maleren
Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev begyndelsen på en livslang kærlighed til
byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908.
Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat på Grenen. Entré kr. 70,-. Betales ved
indgangen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Guided tour in English at Skagens Museum. Get properly introduced to the Skagen painters and
the artists´ colony on this guided tour, where we look at highlights from the collection and listen to exciting
stories about the how the museum came to be. Free for the visitors to the museum.
Kl. 13.30-15.30: ”Jagten på rav – havets guld” - Tag på tur med Skagen Børneguide. Nu går jagten på
ravet ind. Vi mødes på Nordstrand, og mens vi går langs stranden, samler vi rav, skaller, sten og mystiske
dimser, som vi snakker om og prøver at finde ud af, hvad er. I en klit med læ, hører vi den spændende
fortælling om ravets tilblivelse, ligesom vi selv sliber rav. Vi laver konkurrence om, hvem der finder den mest
grønne sten, den mest blå osv. Der er garanti for at finde rav på turen. Husk tilmelding og betaling til
Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved Nordstrand - for enden af Batterivej. Antal
deltagere: Max. 30 personer. Pris inkl. guide: kr. 75,00 pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 3 år og
opefter. Børn u. 16 år kun iflg. m. 1 voksen. Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe
drikkelse.
Kl. 14.00-17.00: Råbjerg Kirke: ”Reset” ising med tranebær, og mosebølletærte. Turen går over heden,
hvor vi finder de bær og urter, som naturen lige nu kan byde på. Vi samles på den gamle festplads ved
Råbjerg Kirke, hvor man både før og efter kirketid byttede og småhandlede sine hjemmelavede produkter og
husflidsarbejder. På pladsen kan der smages på, et krus blåbær- eller tranebærsaft, reset ising med
tranebærsyltetøj, pors og mosebølletærte. Tilbage til den tid, hvor lidt også havde ret, opfordres gæster og
godtfolk fra egnen, til at medbringe egne husflidsprodukter, bagværk, hjemmesyltet eller lignende, der kan
smages på, byttes eller småhandles med. Det er ikke store boder og store penge vi snakker om, men lidt

fribytteri for hyggens skyld. Spørgsmål om arrangementet besvares på 21 61 83 43. Turleder: Naturvejleder
Villy K. Hansen og fiskeeksportør Jan B. Nielsen. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg kirke. Arrangør:
Naturstyrelsen Vendsyssel.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Brandmand Sam: Besøg fra rummet”. 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ” Mr.Dean & The Rebels” - (Rockabilly 50’, 60’).
Kl. 18.00: Hygge på Aalbæk Havn med underholdning v/ spillemand Peter Sørensen. Grillen er tændt –
medbring selv kød.
Kl. 18.00-22.00: Open By Night i Skagen - i Kræmmernes tegn ! – alle butikker holder åbent til kl. 22.00.
Private kræmmere indtager torvet ved Kulturhus Kappelborg - kom og gør en god handel. I butikkerne finder
du gode tilbud - og nogle er rykket udenfor med varer til ekstra nedsatte priser! VI SES VEL TIL EN GOD
HANDEL !
Kl. 19.30: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke v/ Lene Ladefoged Fischer. Gudstjenesterne varer
ca. en halv time og salmesangen akkompagneres af blæserensemble.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Tulipanfeber”. 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. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”One Horse Town”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Fredag d. 28. juli
Kl. 10.00-12.00: Vesterby og fiskernes røde skurby: Guidet tur. Højdepunktet på turen bliver besøget i den
røde skurby - fiskernes tilholdssted med de gamle arbejdsskure. Besøg ét af skurene og mød én af de
lokale fiskere, der sikkert gerne fortæller skrøner fra før og nu. Vi går gennem Byfogedskoven, hvor vi hører
om de karismatiske kunstnere Drachmann og Krøyer og ikke mindst om byfogedens negerslave. Vi
fortsætter forbi det lokalhistoriske museum til Vestre havn, hvor der er kig til Den Tilsandede Kirke, den
tidligere kongebolig Klitgården samt de arkitektonisk flotte virksomheder Elcor Skagen og Skagen
Skipperskole. Turen afsluttes i Den svenske Sømandskirke. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 25
deltagere. Pris kr. 100,- pr. person som betales ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26006 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted:
Den svenske Sømandskirke.
Kl. 10.00-17.00: Kirkecafé. Vejen fra Skagen Kirke ned til gågaden omdannes til et hyggeligt cafe-område,
hvor der vil være salg af kaffe og te, kringle, æblekage, vafler og andet hjemmebag. Der vil også være en
salgsbod med håndlavede ting. Alle penge, som kommer ind, vil gå ubeskåret til kirkens missionsprojekt som
er ”Deborah”, hvor vi støtter et projekt, som hjælper unge piger væk fra prostitution i Etiopiens hovedstad
Addis Ababa. Velkommen til et par hyggelige dage, hvor du kan støtte et godt formål.
Kl. 10.15-12.00 el. kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 12.00: Klavermatiné v/ Anita Hyldgaard Samsing, klaver i Skagen Kirke. Musik af Sergej Rachmaninov
og Maurice Ravel.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os (Pop, rock, Adele, Tina Dickow mm.).
Kl. 21.30: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”The Powls”. Se mere på www.skagenfiskerestaurant.dk
Fri entré.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”One Horse Town”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Lørdag d. 29. juli
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.30-13.00: Gratis sildebord i Aalbæk v/ Borups på Skagensvej. Arr.: ÅHHF.
Kl. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mathiez Band” - Pop, Rock, Dansk & Hits.
Kl. 14.00: Offentlig børneomvisning på Skagens Museum - for børn i følgeskab med voksne. Malerierne
bliver næsten levende på denne omvisning for alle børn - og deres voksne. Vi møder kvinder i smukke kjoler
og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger,
hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte
malerier. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”OLE GAS BAND” - (Kim Larsen & Gasolin).
Kl. 20.00-22.00: ”Sju sjömansvisor och Byssan lull” - Koncert i Drachmanns Hus med den svenske
visesanger Martin Bagge og musikere som optræder med Evert Taube viser. Pris kr. 150,-. Billetter købes på
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26260
Kl. 22.00: Koncert på Skagen Fiskerestaurant med ”Erann DD”. Se mere og køb billet på
www.skagenfiskerestaurant.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”One Horse Town”.

Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik i Buddy Hollys kælder med ”Memphis Boulevard”.

Søndag d. 30. juli
Kl. 15.00: Marianne Mortensen og Michael Vesterskov markerer på festlig vis Axel Linds 110 års fødselsdag
på Grenen Kunstmuseum. Billetter købes ved indgangen. Pris kr. 175,-. NB: Køber man en koncertbillet og
kommer i god tid, kan man kl. 14.30 i sal 6 høre fotograf Anne Mette Holstein fortælle om sine møder med
museets stifter Axel Lind.
Kl. 20.00-22.00: ”Sju sjömansvisor och Byssan lull” - Koncert i Drachmanns Hus med den svenske
visesanger Martin Bagge og musikere som optræder med Evert Taube viser. Pris kr. 150,-. Billetter købes på
http://www.skagen-tourist.dk/booking/26260

Mandag d. 31. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.Kr. 50,- pr. gang
som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50). Medbring selv
yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas varmt og
behageligt tøj med god bevægelsesfrihed.
Kl. 10.00-12.00: Fremstilling af tørfisk på Kystmuseet Skagen. Tørfisk – Hva´for en fisk? For 200 år siden
var tørfisk en daglig spise i Skagen. Den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag og aften året
rundt. Se hvordan man fremstiller en vaskeægte tørfisk – smag denne herlige egnsspecialitet kogt, stegt
eller lige fra tørresnoren! Gratis for museets gæster.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her fortæller guiden om det
legendariske hotel. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, som vi også besøger og får fortællinger om
nogle af de mange spændende personligheder, der ligger begravet her. Videre til Solnedgangspladsen, et
kendt mødested ved aftentide, hvor man bl.a. hører om skibstrafikken omkring Grenen, som er et af de mest
trafikerede steder i Verden. Turen fortsætter gennem nogle af de små charmerende veje og stier, hvor vi
hører om Skagenshusene og om Gl. Skagens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken nydes den betagende
udsigt over Gl. Skagens mange røde tage. Herefter afsluttes turen foran Ruths Hotel. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 10.00 på dagen. Max 25 deltagere. Pris: Kr. 100,- som betales på Skagen
Turistbureau ved tilmelding. Børn 4 – 12 år kr. 25,-. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/26005 (kun voksne). Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. Turen er for hele familien (dog

ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Der fortælles om
hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske skibsforlis og
modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe,
strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 (kun voksne). Startsted: Fiskerstatuen på havnen (overfor Skagen Turistbureau).
Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Holger Drachmann var en af de allerførste skagensmalere, der rejste
til Skagen og blev betaget af stedet. På denne omvisning kan du høre om Drachmanns liv og arbejde i de
rum han levede i. På denne omvisning ser vi på de kunstværker han havde hængende på væggene og de
kuriositeter han omgav sig med og får fortællingen om den flamboyante personlighed, der havde så stor
betydning for skagensmalernes kunstnerkoloni og senere stiftelsen af Skagens Kunstmuseer, der nu tæller
Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst. Pris kr. 60,- incl. kaffe og 2 stk. brød.
Tilmelding på spilledagen inden kl. 12.00 til Tinna Jensen, tlf. 24 82 18 48 eller Alice Thomsen, tlf. 28 67 16
67.
Kl. 19.00: Kondibingo i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 21.00: Natbio i Skagen Bio - ”Ghost in the Shell”-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,-.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal:
”Mesterværker fra Bødekassen” – uddrag af den gamle Skagen Kommunes grafiske samling med værker af
bl.a. Asger Jorn, Kurt Trampedach, Wilhelm Freddie, Poul Anker Bech, Robert Jacobsen, Bjørn Nørgaard og
Per Kirkeby. Åbningstider: mandag, tirsdag & torsdag & kl. 10.00 – 17.00, fredag kl. 10.00-14.00 og lørdag
kl. 10.00 – 13.00. Bemærk, onsdag & søndag lukket. Fri entré. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med
Skagens Bibliotek.
Det Hvide Fyr, Fyrvej, Skagen: Kunstudstilling. 1.-2. juli: Dorthe Wedel-Nielsen, malerier. 3.-9. juli:
Marie Brix, malerier/glaskunst. 10.-16. juli: Jans Sørensen, malerier. 17.-23. juli: Yngve Hestmann,
malerier/akvareller. 24.-30. juli: Niels Poplens, billedkunst. Fra 31. juli: Selma Larsen, malerier.
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10-18 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, og Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Billedjagt for børn på
Skagens Museum og i Anchers Hus”. Er du god til at finde fem fejl, danne ord, opdage detaljer og til at
tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne udleveres ved billetsalget på de to museer og kan
løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne, vinder du en præmie, som du får med hjem.
Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”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 …
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: ”Ved bordet - Mennesker, mad & nature
morte” skaber møder mellem værker, der ikke tidligere har været samlet, og med afsæt i kunstværker fra
før guldalderen og op til i dag iscenesættes, hvad vi foretager os ved bordet og placerer på det. Gennem
forskellige temaer med bordet som omdrejningspunkt vil udstillingen vise en lang række værker af
kunstnere som Julius Paulsen, Michael Ancher, Viggo Johansen, Emilie Mundt, P.S. Krøyer, Karl Larsen, Carl
Holsøe, Hammershøi, Harald Slott-Møller, Ludvig Find, Edvard Weie, Peter Ilsted, Anna Ancher, Jais Nielsen,
William Scharff, Poul Høm, Olaf Rude, L.A. Ring, P.C. Skovgaard.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling: ”Björck & Rantzau - Together we get
somewhere” - Jacob Rantzau (f. 1973) går i dialog med den svenske skagensmaler Oscar Björcks maleri
”Båden sættes i søen. Skagen” fra 1884. I efteråret 2013 fik kunstneren Jacob Rantzau (f. 1973) helt

ekstraordinært lov til at arbejde i Krøyers Atelier i Skagens Museums have. Rantzau fik lov til at låne
atelieret, fordi han var i gang med at arbejde på to større værker med titlen ”Together we get somewhere”.
Værkerne var bl.a. meget inspireret af den svenske kunstner Oscar Björcks billede Båden sættes i søen.
Skagen fra 1884, der tilhører Skagens Kunstmuseer og hænger på Skagens Museum. Selv om Rantzaus
værker er inspireret af ”Båden sættes i søen. Skagen” har værkerne ikke tidligere været udstillet sammen,
men det bliver de nu. Björcks maleri vises sammen med Rantzaus to værker “Together we get somewhere”.
Desuden udstilles ca. 60 skitser og forarbejder til Rantzaus to værker.
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 Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: 1.-15. juli: Særudstilling – ”Skagen-GedserRostock” – vandreudstilling med 7 tyske og 7 danske kunstnere. Udstillingen starter i Skagen og vandrer til
Gedser marinestation i midten af juli, for til sidst at tage fugleflugtslinjen til Rostock, hvor udstillingen slutter
med udgangen af september. Kunstnerne er: fra Tyskland; Dana Jes, Grit Sauerborn, Bernard Misgajski,
Anna Silberstein, Susie Vier og Gudrun Brigitta Nöh. Fra Lolland og Falster: Allan Axelsen, Anne Gudrun
Sejersen, Michael Dunk, Ulf Berg, Erik Rasmussen, Ole Holm og Kit Kjærbye. Fra 16. juli: ”Sommerfade” Per Arnoldi udstiller helt nye unika keramiske arbejder, porcelæn og nye malerier fra vinterens arbejde i
ateliet i København. Fernisering søndag d. 16. juli kl. 14.00-17.00.
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. Velkommen i glaspusteriet, hvor der er åbent året rundt. Se mere på
www.skagenglaspusteri.dk
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.0017.30. Lørdag kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 11.00-16.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30
29 17 00. Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Galleri 7 Skagen, Havnevej 15, 9990 Skagen: Galleri 7 præsenterer malerier af Johnny Madsen, Steen
Karlsen, Ginny Page, Regin Jørgensen og Christophe Siel. Johnny Madsen`s markante og stærke malerier,
som kun Madsen kan udtrykke det. Steen Karlsen med de glade og farverige malerier, som fik sit store
gennembrud som billedkunstner, med hans ”Musikalske Penselstrøg”. Ginny Page der er en af Danmarks
dygtigste portræt malere. Regin Jørgens der fanger stemningen fantastisk med hans malerier fra bl.a,
Færøerne. Og til sidst den unge talentfulde maler fra Frederikshavn, Christophe Siel, som har evnen til at
lave et lille eventyr i alle hans malerier. Åbningstider: Tirsdag-lørdag Kl. 11.00 – 16.00.
Galleri Molevit, Jens Klarupsvej 1, Skagen: Galleri Molevit er beliggende i Skagen Midtby, og har
udstillere fra påske til efteråret uge 42. I galleriet finder du kunst sammen med den udøvende kunstner,
som selv driver og passer galleriet. Kunstneren er altid til rådighed til en snak om de udstillede kunstværker.
1.-2.juli: Yrsa Dunvad - www.yrsadunvad.dk 3.-16. juli: Annette Torrild - www.atorrild.dk & Anette
Tjærby - http://anettetjaerby.net 17.-30. juli: Gerda Nietzer - www.blomstermalerier.nu Fra 31. juli: Helle
Bang - www.hellebang.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.
Østerby Galleri & Kunstbutik, Kjeldergangen 6, Skagen: Velkommen til Østerby Galleri & Kunstbutik
som du finder i det idylliske Østerby - et stenkast fra Brøndums Hotel i retning af Vippefyret. Her finder du:
"Smuk dansk kunst i smuk natur". Det skal være en oplevelse i sig selv at komme her. Det at opleve det
unikke og nære som vækker vores følelser og sanser, er grundstammen i vores idé. Her lægges vægt på
unik kunst af høj kvalitet som afspejler naturens elementer. Vi har kunstnere fra primært Nordjylland:
keramik, malerier, dukkeskulpturer, glas m.m. Her kan du finde en gave, en lille ting fra Skagen eller forkæle
dig selv med et større kunstværk. Velkommen til fods ! I ugerne 29, 30, 31 og 32 vil den anerkendte
guitarist, Kaare Norge, gæste galleriet med sine smukke malerier. Se mere på
https://www.youtube.com/watch?v=qyITdQ4csRs&app=desktop Der vil være fernisering torsdag d. 13. juli
kl. 14.00 hvor alle er hjertelig velkommen til en forfriskning samt lidt mundgodt. Åbningstider: Mandagfredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 11.00-18.00 & søndag kl. 12.00-18.00. Lukket 1.-4. juli.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: En perlerække af udstillinger med
navne som Bentemarie Kjeldbæk, Robert Jacobsen, Wilhelm Freddie, Sven Dalsgaard, Preben Hornung,
Malene Hammershøj, Anne Brérot, Artigasplanas, Anders Moseholm, Kirsten Bøgh, Ole Fick og mange flere.
Endvidere: Mindeudstilling for skagenkunstneren Ulla Becker (1945-2016). Malerier og arbejder på papir. En
særudstilling med Nordisk kunst. Sven Havsteen Mikkelsen og Jens Søndergaard, Dag Aronson, Majken á
Grømma, Eydun av Reyni, Zakarias Heinesen, Torbjørn Olsen, Kári Svensson, Guðrið Poulsen og Øssur Mohr.
Sal 6: Axel Lind, udvalgte malerier samt en udstilling med Lars Ly keramik. Fotograf Anne Mette Holstein
udstiller portrætter af kunstneren Axel Lind (1907 – 2011) i anledning af kunstnerens 110 års fødselsdag
den 1. august 2017. Fra 6. juli: Udstilling v/ Ken Denning ”Undervejs” – malerier og grafiske værker samt
Quim Domene som udstiller sine Wegner-inspirerede collager.
Gallerie Rasmus Strandgalleriet, Jeckelsvej 4, Skagen: Udstilling med værker af Anders Moseholm,
Mogens Grønbech, Elsemarie Andersen, Niels Witten, Anne Brérot, Kári Svensson, Øssur Mohr, Eydun av
Reyni, Kirsten Bøgh, Joël Gangloff, Pierre Bonetto, Henry Larsen, Erik A. Frandsen, Frans Kannik,
Artigasplanas, Nina Kleivan, Lars Ravn, Nille Bech, René Lacroix, Kurt Mair, Agnete Brinch, Mogens Andersen
og en russisk pige. Grafik af Richard Mortensen, Ole Fick, Jens Birkemose og Robert Jacobsen. Udstillingen
er åben alle dage kl. 15.30-18.00.
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 ! Også åbent efter aftale på
telefon 22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk
Galleri Gl. Skagen, Højensvej 16, Gl. Skagen: 1.-13. juli: Udstillingen: ”SKØNHED” med værker af
Finn Ulf Grabowski.

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00, dog onsdage til kl. 21.00.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 10.00-16.00. Lørdag søndag kl. 11.00-16.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Vandtårnet, hjørnet af Markvej/Oddevej, Skagen: Nyd den flotte udsigt fra toppen. Åbent dagligt kl.
11.00-17.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: mandag-fredag kl. 10.00-17.00. Lørdag-søndag kl.
11.00-17.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-19.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: Dagligt kl. 11.00-17.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 9.30-18.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: Dagligt kl. 12.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Dagligt kl. 10.00-19.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: Forevisninger: tirsdag-fredag kl. 10.00 & kl. 15.00.
Lørdag-søndag kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-lørdag
Søndag

Kl. 09.00-16.00
Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Skagens Bibliotek vil være bemandet:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Aalbæk Bibliotek vil være bemandet:
Tirsdag
Fredag

kl. 14.00-18.00
kl. 10.00-14.00

Svømmehallens åbningstider (Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen):
Fra 3. juli:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

12.00
06.00
12.00
06.00
12.00
12.00
12.00

-

15.00
08.00, 12.00-15.00 & 19.00-21.00
15.00
08.00, 12.00-15.00 & 19.00-21.00
15.00
15.00
15.00

Ekstra åbent i perioden 23. -27. juli (Skaw Cup): dagligt kl. 10.00-16.00. OBS – ingen morgen- og
aftensvømning tirsdag og torsdag i den periode !
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Computere med internetadgang til fri
afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger
koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket. Tlf.: 98 45 92 00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
Kokkenes Café & Restaurant, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 48
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24.

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

