Søndag d. 1. oktober
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00-16.00: Loppemarked i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Retro-ting, malerier, smykker, bøger,
legetøj, lamper, porcelæn, tøj og sko. Salg af øl, vand samt kaffe og vafler.
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. 11.30: Pilgrimsvandring fra Hulsig Kirke til Bunken, hvor der drikkes kaffe. Kontakt Dorthe Møller, tlf. 25
47 73 25 el. A.G. Rasmussen, tlf. 40 10 47 17.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Biler 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. 14.00-16.30: Råbjerg: Naturgenopretning på arealerne imellem Råbjerg Stene og Råbjerg Mile.
Området er en del af Hulsig Hedes naturgenopretning og LIFE-projekt. På heder og klitarealer fjernes
træerne, til gavn for et landskab med en spændende historie og store naturværdier. Vi tager en snak om
fordele og konsekvenser igennem projektet, hvor der fokuseres på arealernes vand. Hvad betyder
hydrologisk genopretning? Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Kirke,
på Råbjergvej. Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel/LIFE Hulsig Hede.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Aldrig mere i morgen”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 2. oktober
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her 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. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk.
Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe 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. 19.00: ”Min Yndlings Te” – foredrag i Kulturhus Kappelborg. Kirsten Kronborg er grundlægger af Min
Yndlings Te, som er prisbelønnet tre år i træk ved Great Taste Awards. Sortimentet består af 7 specielt
opbyggede urte-blandinger og 1 urte-blanding med grøn te. En speciel-blanding, som både kan drikkes og
bruges til ansigtsdamp, er blevet en stor succes og kan bruges til forbedring af pleje af huden i ansigtet,
hovedpine og forkølelse mv. Duft og smag alle 8 varianter. Foredraget foregår i Udstillingssalen. Billetter á
kr. 50,- købes på https://bibl.frederikshavn.dk/ Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 19.30: Teater i Kulturhus Kappelborg - ”KINDER K” - en visuel og kunstnerisk undersøgelse af de etiske
dilemmaer og samfundsmæssige konsekvenser af genetisk selektion. Den ene fortælling stammer fra
virkelighedens Østrig i 1939, da nazisterne påbegyndte deres såkaldte medlidenhedsdrabsprogram ”Aktion
T4”. Den anden fortælling er inspireret af de etiske dilemmaer, som knytter sig til samtidens fostergenetiske
undersøgelser. Forestillingen KINDER K blotlægger de slående ligheder, der eksisterer mellem de
grundlæggende etiske konflikter i henholdsvis 1939 og i dag. Døren åbner umiddelbart før forestillingsstart.
Varighed: 80 min. uden pause. Teaterbaren åbner i god tid inden forestillingen. ENTRÉ: Kr. 150,-. Medl.
Kappelborgs Venner/ Skagen Musik- & Teaterforening: kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kappelborg i
samarbejde med Statens Kunstfond.

Tirsdag d. 3. oktober
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Paris må vente”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 4. oktober
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. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Mågesteg på menuen – mad til hverdag og
fest” - Kroppehoveder, mågesteg, tørfisk, søsterkage og kogt anisvand er bare nogle af de retter, der dagligt
stod på de hvidskurede spiseborde i Skagen i 1800-tallet. Hør mere om livet i Skagen, mad og drikke til
hverdag og fest hos de nøjsomme fiskerfamilier. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00-17.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus – ”Når børn bliver de voksnes ofre” v/ Cand.jur. og
tidl. lektor i strafferet, Beth Grothe Nielsen. Fri entré. Tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.00: ”Folkets Skønhed” – foredrag i Kulturhus Kappelborg. Forfatter Merete Pryds Helle fortæller om
sit forfatterskab og sin anmelderroste slægtsroman fra 2016 ”Folkets skønhed”, som handler om Marie, der
i 1930’erne vokser op på Langeland i et hjem, hvor børnene er mange, pengene få og volden hver dag
- også før krigen kommer og gør et fattigt samfund endnu fattigere. Lyset melder sig for Marie i form af
Otto, en elektrikerlærling med klare blå øjne. Sammen undslipper de Langelands fattigdom og rejser til
hovedstaden for at skabe sig en ny og bedre fremtid. Men Langeland flytter med på godt og ondt. Billetter á
75 kr. købes på https://bibl.frederikshavn.dk/ Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Paris må vente”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 5. oktober
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. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum om Axel Lochers ”Den lille havfrue” – en pendant til
Edvard Eriksens verdenskendte nationale symbol. Historien bag Lochers havfrue starter med balletten “Den
lille Havfrue”, opført på Det kongelige Teater i København i 1909 og kulturentusiasten brygger Carl Jacobsen
fra Carlsberg begejstring for solodanserinde Ellen Price de Plane kunstneriske præstationer i balletten. En
anden solodanserinde, Ulla Poulsen, stod model da Axel Locher senere gik i gang med sin havfrueskulptur,
og Poulsen dansede også hovedpartiet i eventyrballettens opførelse i 1936. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.00-21.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Mother !”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Fredag d. 6. oktober
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Skagboen som kunstnerisk motiv”. På denne
temaomvisning kan du høre hvordan skagensmalerne, især Michael Ancher og Chr. Krohg, brugte de lokale
skagboers liv som inspirationskilde til deres værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Beat Jam” (The Beatles).
Kl. 18.00: I anledning af Skagen Marathon lørdag d. 7. oktober inviterer Restaurant Pakhuset til 2
spændende foredrag med Rasmus Thorø, idrætskandidat og selvstændig personlig træner samt Bo Birk
Nielsen, psykolog og løbeinstruktør. Rasmus vil fortælle om styrketræning i forhold til løb og Bo om
motivationen til hvordan du kommer i gang med at løbe. Der vil være mulighed for at spise også – 3 lækre
retter til kr. 300,- pr. pers. Kom og få inspiration og gode tips ! Bord bestilles på tlf. 98 44 20 00.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med Niels Skousen m. band. Glæd jer til personlig, skarp og
poetisk rock, når den efterhånden 72-årige - men still going strong - Niels Skousen går på scenen med sit
dygtige, spilleglade band! Baren åbner kl. 19.00. ENTRÉ: kr. 220,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR: Kulturhus
Kappelborg.

Lørdag d. 7. oktober
Kl. 11.00: Skagen Marathon 2017. Skal du løbe med i Danmarks flotteste maraton? Skagen Marathon
glæder sig til for 8. gang at byde deltagere og tilskuere velkommen til Skagen. Kom og oplev Skagens
smukke natur og naturskønne kulisse på ruten. Der vil være mulighed for at løbe 1/1-marathon, 1/2marathon, 11 og 5,5 kilometer, og for børnene vil der være et børnemarathon. Ruterne lægges i
naturskønne omgivelser i, og omkring Skagen. Eftertilmelding i løbssekretariatet (Skagen Kultur- og
Fritidscenter) fredag kl. 15.00-20.00 samt på løbsdagen lørdag kl. 09.00-11.30 - mere information på
www.skagenmarathon.dk
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 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”GAS-BI-DUA” (Gasolin & Shu Bi Dua).

Søndag d. 8. oktober
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.

Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Lego Ninjago”-filmen. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Mother !”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Mandag d. 9. oktober
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 11.00-12.30: Byvandring i Gl. Skagen: Turen starter ved Ruths Hotel, og her 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. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk.
Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe 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. 16.30- 18.15: Foredrag i Kulturhus Kappelborg v/ Sognepræst ph.d. Marianne Aagaard Skovmand:
Idealdisciplen Maria Magdalene og evangeliet om hende. Den bibelske Maria Magdalenes evangelium er først
blevet kendt i nyere tid, men det menes at gå tilbage til det andet århundrede. Her møder vi Maria
Magdalene som en chefdiscipel, der ikke bryder sammen ved Jesu bortgang, men i stedet træder frem og
trøster og formaner de andre disciple. Hun har hos Jesus en særlig status frem for de mandlige disciple og
fik tidligt i kirkens historie et evangelium opkaldt efter sig. I foredraget fortælles om Mariaevangeliets helt
særlige historie og betydning i den ældste kirke og frem til i dag. Entré kr. 100,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Resterende billetter
sælges ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Tirsdag d. 10. oktober
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Frantz” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 18. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 8. oktober. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Borg”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 80,-.

Onsdag d. 11. oktober
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Frantz” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 18. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 8. oktober. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Mågesteg på menuen – mad til hverdag og
fest” - Kroppehoveder, mågesteg, tørfisk, søsterkage og kogt anisvand er bare nogle af de retter, der dagligt
stod på de hvidskurede spiseborde i Skagen i 1800-tallet. Hør mere om livet i Skagen, mad og drikke til
hverdag og fest hos de nøjsomme fiskerfamilier. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 16.30-18.00: Smagens Time – forbudt for voksne ! på ”De 2 Have” for børn i alderen 5-15 år. Giv dit
barn en madoplevelse for livet, når restauranter landet over reserverer alle pladser til børn og unge – og
forældrene sendes uden for døren! Pris kr. 150,-. Billet købes på http://madbillet.dk/show/event/smagenstime-de2have
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Borg”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf.
98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris
kr. 80,-.

Torsdag d. 12. oktober
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Frantz” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 125,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 18. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 8. oktober. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 13. oktober
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum. ”Inspiration, tvivl og hårdt arbejde” - På denne omvisning
går vi i dybden med enkelte værker i den nyåbnede samlingsophængning ”Fokus”. Vi zoomer ind på de helt
små detaljer og hører om kunstnernes hårde arbejde med værkerne fra den første spæde inspiration, over
de mange systematiske afprøvninger af forskellige kompositioner og farver, frem mod det endelige værk.
Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Den Syngende Bager - Thomas Pedersen” (Rock).

Lørdag d. 14. oktober
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 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. 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 ”Small Amsterdam” – Pop, Dansk & Rock.

Kl. 18.00: Stor Vildtaften på Aalbæk Gl. Kro med atmosfære. Gode vildtretter og jagthistorier. Der bliver
spillet på jagthorn og fortalt om de vine, der serveres til maden. Det får du: Velkomstbobler m. snacks,
Stor vildtbuffet m. flere slags vildt tilberedt med kærlighed og fantasi, Spændende vine ad libitum under
spisningen. Kaffe og søde overraskelser. Pris pr. couvert Kr. 575,-. Tilmelding på tlf. 98 48 90 22.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Sing Sing Sing” - Genren er pop og rock, når Sascha
Dupont, Søren Jacobsen, Alex Nyborg Madsen, Ivan Pedersen og Lonnie Kjer indtager scenen på
Kappelborg. Baren åbner kl. 19.00. ENTRÉ: kr. 260,-. Medl. Kappelborgs Venner kr. 200,-. Medl. Skagen Bio
kr. 220,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. ARR: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 15. oktober
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Lego Ninjago”-filmen. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 15.00: ”Kunst til kaffen” på Skagens Museum. Der startes med en omvisning på museet. Herefter kaffe
og lagkage på Brøndums Hotel. Pris kr. 165,- inkl. entré til museet, omvisning og forplejning.
Kl. 16.00: Korkoncert i Skagen Kirke med Rilke ensemblet fra Gøteborg under ledelse af Gunnar Eriksson.
Et af Sveriges bedste kammerkor. Billetsalg v/ indgangen - entré kr. 100,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud” (m/undertekster). Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 16. oktober
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00-13.00: ”Hekse-perleplader” på Skagens Bibliotek. Spidse hatte, ækle øjne, tryllestave,
snotklatter, sorte katte, spindelsvæv og andre ækle sager. Hvad skal du lave, når vi laver de sejeste,
ækleste og sjoveste hekse-perleplader på biblioteket? Tag din hekse-mormor med under armen eller dine
veninde-heks og sid sammen og hyg jer med at lave perleplader. For børn fra 3 år. Fri entré.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Forskellige kreative arrangementer. Der
kan være et mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
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. Dagens tema: Selvportræt.
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. 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk.
Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe 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. 17.00: Råbjerg Mile: Familien, Mørket og Milen. Sandheden om sand og en rigtig flot efterårssolnedgang. Solen går ned ca. kl.18.10. Inden vi når tilbage til bilerne er det næsten mørkt, eller er det?
Findes der virkelig stjernestøv? Kan man forsvinde i kviksand? Lyser sandet op i mørket? Eller forsvinder vi i
mørket? Pris: voksne kr. 50,-. Børn gratis. Billetter købes på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10,

Skagen el. online på http://udinaturen.dk/arrangement/Naturens-dag/18780 Mødested: P-pladsen ved
Råbjerg Mile, Råbjergmilevej, Kandestederne, 9990 Skagen. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen.
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel
Kl. 18.00: ”Årets Drachmann 2017” – fejring på Skagens Museum af årets modtager. Entré og program for
denne aften offentliggøres senere.

Tirsdag d. 17. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Forskellige kreative arrangementer. Der
kan være et mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
Kl. 10.00-16.00: Efterårsmarked i Simons Raaling i Aalbæk med grønsagsboder, håndarbejde, musik mm.
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. Dagens tema: Hav og sand.
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. 13.00-15.00: På svampetur med Naturhistorisk Museum. Tirsdag i efterårsferien afholder museet
traditionen tro svampetur for hele familien. Her kan både børn og voksne få en dejlig tur med
svampekurven. Hvis sommeren har været god, vil der også være mulighed for at komme med museets
biologer på svampetur allerede midt i september. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.
Kl. 13.00: ”Esmeralda, den rare heks” besøger Skagens Bibliotek. En herlig og ufarlig hekse-forestilling for
hele familien (for børn fra 2-10 år). Heksen Esmaralda er 102 år gammel og vældig sød. Med sin oldemors
kiste, der er fyldt med al slags trylleting, og hendes ”kat” Daisy, vil Esmaralda trylle med levende dyr, og det
kan gi’ et værre postyr. En rar heks er lige sagen, når man skal møde hekse for første gang. Billetter á 25 kr.
købes på https://bibl.frederikshavn.dk/
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 ”Lego Ninjago”-filmen. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00-17.30: ”Efterårsarmbånd” på Ålbæk Bibliotek. Perler, perler, perler! Vi finder stedet og tiden til
at hygge sammen over de flotte farver og perler. Kreativitet for drenge og piger. Er du fiks på fingrene
og klar til at lave dit eget armbånd, så kig forbi Ålbæk Bibliotek. Fra 3-12 år. Fri entré.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 18. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Forskellige kreative arrangementer. Der
kan være et mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
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. Dagens tema: Friske fisk.
Kl. 11.00: 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. 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Mågesteg på menuen – mad til hverdag og
fest” - Kroppehoveder, mågesteg, tørfisk, søsterkage og kogt anisvand er bare nogle af de retter, der dagligt
stod på de hvidskurede spiseborde i Skagen i 1800-tallet. Hør mere om livet i Skagen, mad og drikke til
hverdag og fest hos de nøjsomme fiskerfamilier. Gratis for museets gæster.

Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 14.00-16.00: 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 ”Sikke et cirkus”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 19. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Forskellige kreative arrangementer. 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. 10.15-12.00 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. Dagens tema: Kropssprog.
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. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum om Axel Lochers ”Den lille havfrue” – en pendant til
Edvard Eriksens verdenskendte nationale symbol. Historien bag Lochers havfrue starter med balletten “Den
lille Havfrue”, opført på Det kongelige Teater i København i 1909 og kulturentusiasten brygger Carl Jacobsen
fra Carlsberg begejstring for solodanserinde Ellen Price de Plane kunstneriske præstationer i balletten. En
anden solodanserinde, Ulla Poulsen, stod model da Axel Locher senere gik i gang med sin havfrueskulptur,
og Poulsen dansede også hovedpartiet i eventyrballettens opførelse i 1936. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen & Olav Poulsen” – Blues.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Sikke et cirkus”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 17.00: Kantate-koncert i Hulsig Kirke – fri entré. Herefter fællesspisning i forsamlingshuset – dette
koster kr. 50,- pr. pers. og man skal tilmelde sig til Sognehuset – tlf. 98 44 26 44 senest 10. oktober.
Kl. 19.30: OPERAKINO i Skagen Bio. ”DON CARLOS” - Verdis opera havde premiere i 1867 og bygger på et
skuespil af Schiller. Handlingen udspiller sig i Spanien i 1560, hvor kong Filip II strides med sin søn Don
Carlos. Her er jalousi og magtbegær i rå mængder samt vidunderlig musik og sang. Varighed: 290 min.
ENTRÉ: kr. 190,-. Billetter købes på www.skagenbio.dk
Kl. 19.30: Koncert i Aalbæk Kirke med Göteborg Klarinetensemble som spiller et blandet program med
underholdende musik. Fem mand med flere forskellige klarinetter vil fylde kirken med populære toner fra
nordiske folkemelodier, jazznumre og populære klassiske værker.

Fredag d. 20. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Forskellige kreative arrangementer. Der
kan være et mindre gebyr til materialer ved nogle af aktiviteterne. Børn skal være ifølge med voksne.
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. Dagens tema: Blomster og
dyr.
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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Naturen i maleriet. Naturen spiller en vigtig rolle i mange
af skagensmalernes værker. På denne omvisning går vi i dybden med udvalgte værker i den nyåbnede
samlingsophængning ”Fokus”. Vi ser himmel og hav gå i ét og vi puster ud ved de stille blå sommeraftner.
Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Smokehouse” – Rock´n Roll Blues.

Lørdag d. 21. oktober
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 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. 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 ”Sæby Tyrolerorkester” (Tyroler + Dansktop) & ”Grey
Beard Boogie” (Texas Boogie + sydstatsrock).
Kl. 16.00: ”Reformationen i ord og sang” – koncert med Gasterne i Hulsig Forsamlingshus. Fri entré.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”ELECTRIC GUITARS” – de to super-guitarister Mika
Vandborg og Søren Andersen alias ”Electric Guitars” vælter Kappelborg i efterårsferien! Baren åbner kl. 19
Ståpladser. ENTRÉ: Kr. 150,-. Unge > 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR: Kulturhus Kappelborg.

Søndag d. 22. oktober
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Sikke et cirkus”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - 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. 14.00-16.30: Kandestederne: Vandremilerne og smag for vild natur. En tur forbi Hjorts og Kokholms
Hotel, ad den gamle vej, til de uendelige vandremiler. Ad veje, stier og kulturer i gennem tiden i et landskab
i evig forandring. Vi hører om urter og bær, som har været brugt til mad og bjesk og smager en urtebjesk
eller to. Medbring kaffe/te til pausen i vandremilerne. Pris: Voksne 50 kr. – Børn under 14 år gratis. Billetter
købes på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen el. online på

http://udinaturen.dk/arrangement/Naturens-dag/18782 Mødested: Redningshuset, nær ved Hjorts- og
Kokholms hotel. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 23. oktober
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk.
Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe 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. 16.30-18.15: Foredrag i Kulturhus Kappelborg v/ Universitetslektor lic.phil. Erik Kulavig: Den russiske
revolution. Forelæsningen vil tage udgangspunkt i en kort karakteristik af tsarernes Rusland og en
redegørelse for baggrunden for de to revolutioner i 1917. Herefter følger en beretning om, hvad der skete i
henholdsvis februar og oktober og ikke mindst i sommeren og efteråret. Det følges op af nogle historier om,
hvilke drømme og planer socialisterne og bolsjevikkerne havde for samfundets udvikling, og navnlig om,
hvordan de nye magthaveres politik blev modtaget på landet og i byerne. Til slut diskuteres påstanden om,
at bolsje-vikkernes revolution, borgerkrigen og etableringen af sovjetmagten afsatte en særlig kultur og
mentalitet, hvis spor den dag i dag udgør en barriere for udviklingen i Rusland. Entré kr. 100,-. Billetter
købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Resterende
billetter sælges ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Tirsdag d. 24. oktober
Onsdag d. 25. oktober
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Mågesteg på menuen – mad til hverdag og
fest” - Kroppehoveder, mågesteg, tørfisk, søsterkage og kogt anisvand er bare nogle af de retter, der dagligt
stod på de hvidskurede spiseborde i Skagen i 1800-tallet. Hør mere om livet i Skagen, mad og drikke til
hverdag og fest hos de nøjsomme fiskerfamilier. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud” 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,-.

Torsdag d. 26. oktober
Kl. 19.00-21.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 27. oktober
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Fanget i gips - Axel Lochers teaterstatuetter”. På denne
temaomvisning kan du opleve billedhuggeren Axel Lochers livsværk i form af hans fantastisk livagtige
teaterstatuetter. I museets skifersal møder vi Axel Locher (1879-1941), der var søn af skagensmaleren Carl
Locher, og hører om hans kunstneriske virke og hans store tilknytning til Skagen. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Max Wolff” – countryrock.
Kl. 20.00: Koncert med Mads Toghøj & Friends i Kulturhus Kappelborg. Koncerten er udsolgt !

Lørdag d. 28. oktober
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 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. 14.00: Jubilæumskoncert i Kulturhus Kappelborg – ”MADS TOGHØJ & FRIENDS”. Han er tilbage, hvor
det hele startede ! Lokale Mads Toghøj inviterer samarbejdspartnere fra sin 20 år lange karriere som
musiker med på scenen til et brag af en jubilæumskoncert. Glæd jer til Mads Toghøj i godt selskab med
bl.a.: Chris Andersen, Jens Varmløse, Carl Nielsen, Jan Michael Rasmussen, Martin Lykke, Kell Dalager,
Knud-Erik Thrane - og mange flere. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Mads Toghøj. Billetsalget
starter fredag d. 22. september kl. 10.15 på www.kappelborgskagen.dk el. fra kl. 10.00 ved personligt
fremmøde på Skagen Turistbureau.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Spotlight Band” – Pop & Dansk.

Kl. 18.00: Wine, Dine & Jazz på Color Hotel Skagen. Med forkærlighed for vine og en samling på over 4000
flasker arrangeres denne særlige vinmiddag. Aftenen starter med et glas bobler, snacks, tid til small talk og
et vinbesøg i et af Danmarks største "walk-in" vinskabe med plads til 1020 flasker vin. Derefter går vi til
bords, hvor husets vinekspert er aftenens vært. Til hver af de 3 retter præsenteres og serveres vine fra
henholdsvis Californien og Spanien. Efter middagen er der live jazzmusik i baren, eller der kan hygges i
hotellets vinkælder. Pris pr. person kr. 995,- incl. velkomstdrink og snacks, 3-retters menu, 6 udvalgte vine
og jazzmusik i baren. Tilmelding til Color Hotel Skagen på tlf. 98 44 22 33.
Kl. 20.00: Jubilæumskoncert i Kulturhus Kappelborg – ”MADS TOGHØJ & FRIENDS”. Han er tilbage, hvor
det hele startede ! Lokale Mads Toghøj inviterer samarbejdspartnere fra sin 20 år lange karriere som
musiker med på scenen til et brag af en jubilæumskoncert. Glæd jer til Mads Toghøj i godt selskab med
bl.a.: Chris Andersen, Jens Varmløse, Carl Nielsen, Jan Michael Rasmussen, Martin Lykke, Kell Dalager,
Knud-Erik Thrane - og mange flere. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Mads Toghøj.
KONCERTEN ER UDSOLGT !

Søndag d. 29. oktober
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Sikke et cirkus”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Gud taler ud”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 30. oktober
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk.
Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Byvandring i Østerby. Gå ikke glip af denne dejlige byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby, der har så mange interessante historier at fortælle. Vandreturen starter på Danmarks største
fiskerihavn, hvor hjertet slår og pulsen banker. Vi går videre gennem den hyggelige by, hvor de gamle veje
kranses smukt af hvide og røde stakitter samt gule længehuse med de karakteristiske røde tage med hvide

blonder, som måske også har deres historie. Vi arbejder os op til Vippefyret, hvorfra der er en enestående
udsigt over land og et farefyldt hav, som gennem hundreder af år har givet og taget, om Grenen, som altid
er i bevægelse og aldrig hviler. Turen afsluttes med kaffe 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.

Tirsdag d. 31. oktober
Særudstillinger, gallerier mm.:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: 16.-22. oktober: ”Hæhæ heks” –
feriequiz. Hvad ved du om hekse? Findes de virkelig? Er de søde eller dumme, er de gode eller onde? Har de
alle sammen en kroget næse og en hæslig stemme, eller kan en heks også være smuk og fin? Hvad skal
man bruge for at være en rigtig heks? Vær med i den hæslige heksequiz, og vind en ulækker præmie. Kom
ned på biblioteket i efterårsferien og deltag i den hæhæselige quiz!
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: ”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.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling: ”Fanget i gips” - Axel Lochers teaterstatuetter. Billedhuggeren Axel Locher (1879-1941) præsenteres i en stor monografisk udstilling. Lochers
livsværk var en stor serie af teaterstatuetter, som han arbejdede på gennem 25 år. De forestiller alle tidens
berømte danske scenekunstnere som fx Poul Reumert og Bodil Ipsen fra kendte værker af Holberg, Schiller,
Tolstoj, Ibsen m.fl. Det er svært at sige, præcis hvor mange unikke gipsstatuetter Locher lavede, da der
eksisterer forskellige variationer over samme statuetter, men der er efter al sandsynlighed omkring 70
statuetter. Derudover arbejdede han også i porcelæn og bronze ligesom monumentale formater ikke var
fremmede for ham. Statuetterne har alle været gemt væk i magasinernes mørke i mange år og trænger til
en kærlig hånd. Der vil derfor i månederne op til udstillingens åbning være mulighed for at følge med i
konservatorernes arbejde med statuetterne på Skagens Museum.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Sort/Hvid”- en fotoudstilling om familien Ancher. Et blik ind i Anna
og Michael Anchers private fotoalbum med store og små reproduktioner. En mere ukendt og privat side af
den berømte kunstnerfamilies liv. Fotografierne blev nogle gange brugt som forlæg til skagensmalernes
værker, men altså også for at dokumentere mere private øjeblikke, som udstillingen ”Sort/Hvid” viser. Ud
over fotos fra Skagens Kunstmuseers egne arkiver, findes der i udstillingen også billeder fra Det Kongelige
Bibliotek og fra Nordjyllands Kystmuseum. Udstillingen kan ses i Saxilds Gaard ved Anchers Hus og er gratis
for alle.
Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen: Den nordjyske glaskunstner Jonas Brus Stæhr har
etableret sig i Skagen Torvehal. Her kan man opleve et arbejdende værksted og de færdige brugs- og
kunstgenstande. 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 10.00 - 17.30.
Lørdag 10.00 - 16.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00. Hjemmeside:
www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Galleri 7 Skagen, Havnevej 15, 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.
Finelittlespace, Nørreled 5, Skagen: Et moderne kunstnerhjem i hjertet af Skagen, beboet af Trine og
Thomas Lund Vestergaard, der med hver sin tilgang til kunsten har skabt et inspirerende hjem, hvor stuen
fungerer som galleri og showroom. Finelittlespace ligger få meter fra gågaden i Skagen. Bygningen har
tidligere fungeret som KFUK foreningshus, og den tidligere fællessal danner nu rammen om det
eksperimenterende showroom og galleri. Åbent: Når skiltet er ude og efter aftale – se mere på
www.finelittlespace.dk

Galleri Molevit, Jens Klarupsvej 1, Skagen: Galleri Molevit er beliggende i Skagen Midtby, og har
udstillere fra påske til efteråret uge 42. I galleriet finder du kunst sammen med den udøvende kunstner,
som selv driver og passer galleriet. Kunstneren er altid til rådighed til en snak om de udstillede kunstværker.
9.-22. oktober: Annonceres senere !
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-22. oktober: 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. Quim Domene udstiller sine Wegner-inspirerede collager.
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
Museer & attraktioner mm.- åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00. Dog åbent mandag d. 16.
oktober kl. 10.00-17.00.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00. Dog åbent
mandag d. 16. oktober kl. 11.00-16.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Uge 42: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag-fredag kl. 10.00-16.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: 1.-20. oktober: Tirsdag-fredag kl. 10.00-16.00.
Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. Dog åbent mandag d. 16. oktober kl. 10.00-16.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: 1.-28. oktober: Daglige ture fra P-pladsen v/
Grenen i tidsrummet ca. kl. 10.00-15.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-15. oktober: Fredag-søndag kl.
11.00-15.00. 16.-22. oktober: Dagligt kl. 11.00-15.00.

Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: 16.-20. oktober: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: 1.-8. oktober: Lørdag-søndag kl. 10.00-17.00. 14.-22. oktober: kl.
10.00-17.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: 15.-22. oktober: Forevisninger kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Skagens Bibliotek vil være bemandet:
Mandag, tirsdag & torsdag
Kl. 10.00-17.00
Fredag – lørdag
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):
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

19.00
06.00
19.00
06.00
15.00
13.00
13.00

-

21.00
08.00, 13.00-15.00 & 19.00-21.00
21.00
08.00, 12.00-14.00 & 19.00-21.00
18.00
16.00
16.00

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

Uge 42:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
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 !

