Forretningernes Særåbningstider i Skagen:

Lørdag d. 2. & 9. 16. & 23. december
Søndag d. 3., 10. & 17. december
Lørdag 30. december
Almindelige åbningstider mellem jul og nytår

kl. 10.00-15.00
kl. 11.00-15.00
kl. 10.00-13.00

Fredag d. 1. december
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 – ”Juledag 1900” - I anledning af julemåneden starter vi
denne temaomvisning ved Michael Anchers store maleri Juledag 1900, 1903, hvor udvalgte kvindelige
medlemmer af familien Brøndum kigger alvorligt ud på os. Vi går i dybden med maleriet og lader det danne
udgangspunkt for en lystvandring rundt i museets sale, hvor vi dykker ned i flere udvalgte hovedværker fra
samlingen. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.30-17.45: Live musik på Skagen Bryghus med Tom Wittorff (Pop & Rock).
KL. 16.15-17.15: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 1: ”Til tonerne af jul - for børn & voksne”.
Sted: Brøndums Hotel, Anchersvej 3, Skagen.
Kl. 21.30-00.30: Live musik på Skagen Bryghus med ”Sweet Nothings” (Blandet Rock/Skawbo Band).

Lørdag d. 2. december
Kl. 10.00-13.00: ”Bamsehospitalet” på Skagens Bibliotek. Er din yndlingsbamse eller dukke blevet syg eller
er den måske kommet til skade? Tag den med på Bamsehospitalet, hvor søde bamselæger og sygeplejersker
med din hjælp behandler og plejer den, så den bliver helt rask igen. Du kan læse mere om Bamsehospitalet
på www.facebook.com/bamsehospitaletaalborg Fri entré.
Kl. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
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: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 2: ”Lav din egen julestok” – pris kr. 20,-. Sted:
Bolcheriet, Havnevej 6, Skagen.
Fra kl. 11.00: Julebasar i Den Svenske Sømandskirke. Julenisser, juleengle og tomter sammen med mange
andre spændende juleting. Salg af kaffe, pepperkaker og lusekatte. Kom og gør en god handel ! Alle er
velkomne.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. En halv times julemusik med lokale musikere under ledelse af
organist Rikke Kursch.
Kl. 14.30-17.00: Skagen Klitplantage: Nissekomsammen ved Den Tilsandede Kirke. Det er snart jul og
skovens nisser venter spændt på besøg. Nisserne elsker traditioner og glæder sig altid uendeligt meget, til
at se hvor mange, der kommer til denne fantastiske og hyggelige nisseskovtur. På gåturen i skoven, møder
vi både de små nisser, ræven og et ægte Nisseorkester (Brass Kapellet Nordvendsyssel). Der er pyntet op og

julemusik samt kakao og julegløgg med æbleskiver til i det gamle kirketårn. Turleder: Naturvejleder Villy K.
Hansen, skovarbejder Mikael Olesen og Kurt Hvorup. Mødested: P-pladsen ved den Tilsandede Kirke.
Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Rockstop” – Rock´n Roll.
Kl. 16.00: Julekoncert i Kulturhus Kappelborg med Søs Fenger Julekvartet. Eksklusivt for Kappelborgs
gæster, kan der sammen med koncertbilletten købes efterfølgende middag på Rest. Kokkenes kl. 18.00, som
denne aften serverer en lækker juleinspireret menu til særlig julepris. ENTRÉ inkl. garderobe: Koncert kr.
310,-. Koncert & Middag kr. 625,-. Mulighed for tilkøb af velkomstdrink og vinmenu ifm. middagen på Rest.
Kokkenes. Billetter købes ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau el. på
www.kappelborgskagen.dk
Kl. 22.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Captain Crew”.

Søndag d. 3. december – 1. søndag i advent
Kl. 09.00: Julemærkemarchen 2017 – ”En god sag at gå for”. Gebyr: Kr. 70,- incl. medalje. Rabat ved
tilmelding senest 15. november – se mere på www.julemaerkemarchen.dk Startsted: Skagen OK og Motions
klubhus, Gl. Landevej 47, Skagen. Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene.
Kl. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
Kl. 11.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 3: ”Julemanden kommer sejlende til Skagen –
hjælp ham med at finde den forsvundne julesæk” – husk nissehue. Sted: Kajen v/ Skagen Fiskerestaurant,
Fiskehuskajen 13, 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. 11.00-15.00: I dag skydes julen i Skagen for alvor i gang - Skagen oser af julehygge! Spejderne er på
Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Spejderne hygger om alle børn
med konkurrencer og sjov! Besøg de hyggelige julehuse med aktiviteter for børn og en skøn duft af
æbleskiver & gløgg. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo .... eller tag en tur med
hestevognen gennem julebyen Skagen!
Fra kl. 13.00: Julebasar i Den Svenske Sømandskirke. Julenisser, juleengle og tomter sammen med mange
andre spændende juleting. Salg af kaffe, pepperkaker og lusekatte. Kom og gør en god handel ! Alle er
velkomne.
Kl. 13.00: Julemærkemarchen 2017 – ”En god sag at gå for”. Gebyr: Kr. 70,- incl. medalje. Rabat ved
tilmelding senest 15. november – se mere på www.julemaerkemarchen.dk For 1. gang også med startsted i
Ålbæk. Mødested: Ålbæk Kulturhus, Møldamvej 9B, Ålbæk. Overskuddet går ubeskåret til
Julemærkehjemmene.

Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Ballerina”. 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. 14.00-17.00: Julemarked på Kystmuseet Skagen. Velkommen på det julepyntede museum hvor man
denne dag kan købe hjemmelavede gaver, trække gevinster og smage æbleskiver med museumsinspektørens svenske julegløgg. Hos den Rige fisker tager fiskerkonerne imod i køkkenet med kaffetår og
søsterkage, og i vesterstuen spiller spillemændene julens dejlige sange. Kl. 15.30 skal alle ud på museets
område og kalde julemanden frem fra museets gamle mølle. Gratis adgang for alle.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Victoria & Abdul”. 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: ”De 9 Læsninger” i Skagen Kirke. Læsninger og musik mens vi forbereder os til jul. Medvirkende:
Klitkoret – dirigeret af Tove Therp, Agnethe Harding. Musikskolens børnekor, Motetkoret, organist Rikke
Kursch og læsere fra menigheden. Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Mandag d. 4. december
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. 13.00-14.00: Omvisning på Kystmuseet, Skagen – ” Julens glæder og sorger i Skagen gennem 200 år”
- Kom med på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200
år siden, hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de
børnerige familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen
besøges museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan
komme helt tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. 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. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 4: ”Jul i Sparekassen”. Sted: Sparekassen
Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 33, Skagen

Tirsdag d. 5. december
Kl. 14.00: Julebanko på Viseværtshuset – husk tilmelding – først til mølle !

Kl. 19.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 5: ”Gospel så englene synger!”. Sted: Skagen
Kirke, Ved Kirken 2, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Victoria & Abdul”. 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: ”Jul på Svallerbakken” på Kystmuseet. Der bliver sunget julesange, lavet lokalhistorisk quiz og
afviklet et forrygende pakkespil. En filmstump bliver der sikkert også plads til, og så vil man kunne høre
telefonmontør Severin Baghs yngste søn, foreningens tidligere formand, Gunnar Bagh, fortælle om sin
barndom i Skagen. Kaffe og julekringle vil ikke mangle. Billetter à 50 kr. kan købes i Tinghuset fra onsdag d.
29. november kl. 12.
Kl. 20.00: Jule gospelkoncert i Skagen Kirke med ”Lydia Wairimu Gospel” sammen med Klitmøller
Gospelkor. Lydiah og koret akkompagneres af pianist James Khoanyana, der kommer fra Syd Afrika og har
haft meget intens samarbejde med Lydiah i de sidste to års tid. Billetsalg: www.skagenbilletten.dk , Skagen
Turistbureau eller Skagen Boghandel. Pris: Kr. 180,00. Dørene åbnes af englene kl. 19.00. Arr.: Lions Club
Skagen - Anna Ancher.

Onsdag d. 6. december
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: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne
julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. 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 – ”Adventshygge i Sognehuset” v/kirketjener
Grethe Smidt. Fri entré. Tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 6: ”Den store julebagedyst - for børn!” – husk
tilmelding, hvis du vil deltage i konkurrencen. Sted: Krages Bageri, Sct. Laurentii Vej 8, Skagen
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Mordet i Orientekspressen”. 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. 7. december
Kl. 11.00-15.00: Hjertelig velkommen i Jeckels Hotels Atelier til åbent hus med ”Billeder fra Skagen” v/
Evelyn Mittmann (Olie/akvarel).
Kl. 16.30: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 7: ”Konfektværksted - for børn & voksne”. Sted:
Jakobs Café, Havnevej 4A, Skagen
Kl. 17.30-20.00: ”Sild, snaps og sang!” Julearrangement på Kystmuseet Skagen. En hyggelig og
stemningsfuld aften hvor der bydes på hjemmelavede sild med rugbrød, karrysalat, krydderfedt samt en

øl/vand og en hjemmelavet bjesk. Underholdning med lokale spillemænd, fællessang og en dramatisk
strandingshistorie samt kaffe, hjemmebagt marmorkage og søsterkage. Pris kr. 175,-. Billetsalget starter kl.
11.00 den 6. november 2017. Der kan ikke forudbestilles.
Kl. 19.00-21.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Mordet i Orientekspressen”. 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. 8. december
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 – ”Björck & Rantzau -together we get somewhere”. På
denne temaomvisning ser vi på malerier skabt med mere end 130 års mellemrum af henholdsvis Oscar
Björck og Jacob Rantzau (f. 1973). På omvisningen dykker vi ned i malerierne og ser hvordan de gensidigt
kaster nyt lys på hinanden. Vi lader dette være udgangspunkt for en videre lystvandring rundt i museets
sale, hvor vi ser på hvordan andre værker taler sammen og danner nye betydninger i samlingsophængningen ”Fokus”. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 8: ”Jul og fugl i fyret”. Sted: Skagen Grå
Fyr – Center for trækfugle, Fyrvej 36, Skagen.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Henrik Mygind” – Pop & Rock.
Kl. 18.00: Julefrokost på Jakobs Café med efterfølgende livemusik med ”Die Herren”. Pris: kr. 330,-. Kun
koncert: kr. 120,-. Booking på http://www.jakobscafe.dk/events/julefrokosten-2017-live-musik-med-dieherren/

Lørdag d. 9. december
Kl. 10.00-15.00: JUL I SKAGEN - Skagen oser af julehygge! Spejdere på Pladsen ved Vandkunsten - Kig
ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og sjov! Besøg
de hyggelige julehuse med aktiviteter for børn og en skøn duft af æbleskiver & gløgg. Mød også julemanden
der har godter med til børnene. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo .... eller tag en tur med
hestevognen gennem julebyen Skagen!
Kl. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
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: Orgelmatiné i Skagen Kirke. Organist Jette Plougheld spiller et blandet adventsprogram.
Kl. 14.00-16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 9: ”Julemandens Kulturværksted”. Sted:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen.

Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”La Orchestra” (Rock & countryrock, fantastisk
sangerinde).
Kl. 18.00: Julefrokost på Jakobs Café med efterfølgende livemusik med ”Dressed for Roxette”. Pris: kr.
310,-. Kun koncert: kr. 100,-. Booking på http://www.jakobscafe.dk/events/julefrokosten-2017-live-dressedfor-roxette/
Kl. 19.30: OperaKINO i Skagen Bio – ”NØDDEKNÆKKEREN”. Nøddeknækkeren af Tjajkovskijs bygger på en
fortælling af den tyske digter E.T.A. Hoffmann, og blev uropført i 1892 på Marinskij Teatret i Sankt
Petersborg. Balletten er blevet en af de mest populære og hyppigst opførte balletter, og den har gennem
årene ofte fået ny koreografi. Hér skal vi se en optagelse fra 2012 fra Wiener Staatsoper med koreografi af
den berømte russiske danser Rudolf Nureyev, og Wiener Staatsballett har som solister bl.a. Liudmila
Konovalova som Clara og Vladimir Shishov som Drosselmeier og prinsen. Dirigent er Paul Connelly.Varighed:
120 min. ENTRÉ kr. 190,-. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller en time før en forestilling begynder: tlf.
81 11 60 12.

Søndag d. 10. december – 2. søndag i advent
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Sund By Skagen. 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. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
Kl. 10.30-13.00: DGI MTB Vintercup 2. afd – Skagen. Skagen OK og motion har sørget for en fed rute Sporet i Skagen har løbende fået nye sektioner tilføjet og vi glæder os til en god omgang ræs og hygge.
Ruterne er som altid tilpasset årstiderne og det er et motionsløb for alle med lidt MTB erfaring, så mød trygt
op til et hyggeligt og uhøjtideligt løb. Efter løbet vil der være div. forfriskninger. Mere information, pris og
tilmelding: https://www.dgi.dk/mountainbike/arrangementer/201701314035
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. 11.00-15.00: JUL I SKAGEN - Skagen oser af julehygge! Spejdere på Pladsen ved Vandkunsten - Kig
ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og sjov! Besøg
de hyggelige julehuse med aktiviteter for børn og en skøn duft af æbleskiver & gløgg. Mød også julemanden
der har godter med til børnene. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo .... eller tag en tur med
hestevognen gennem julebyen Skagen. Prøv også den oppustelige kælkebakke – et hit for store og små.
Kl. 12.30: JULEMATINÉ i Kulturhus Kappelborg M. SÆBY BIGBAND & KAPPELBORGS VENNER. Et bigband i
stærkeste opstilling - det bliver igen i år et forrygende big-band-jule-brag, der venter publikum. Traditionen
tro er julestemningen i top, og skøn gløgg og hjemmebagte småkager fra Skagen Fiskerestaurant kan købes.
- Julematinéen er i år krydret med en sjov Skagen Quiz. Arrangør er foreningen Kappelborgs Venner, og
overskuddet herfra går til støtte til børnearrangementer på Kappelborg i 2018. ENTRÉ: kr. 90,-. Medl.
Kappelborgs Venner: FRI ENTRÉ. Billetter købes ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau el. på
www.kappelborgskagen.dk

Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Mumitroldenes vinter - Bliver det jul i år?”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 14.30-16.30: Søndags-café i Ankermedet Dagcenter. Vi synger julesange m/Erik og Roland. Alle er
velkomne. Arr.: Ældre Sagen
Kl. 15.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 10: ”Bamserne byder velkommen til julesjov”.
Sted: Bamsemuseet/Iscaféen, Oddevej 2A, Skagen.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Mordet i Orientekspressen”. 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: Musikgudstjeneste i Hulsig Kirke. Ensemblespil med solister og læsninger som optakt til julen.

Mandag d. 11. december
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. 13.00-14.00: Omvisning på Kystmuseet, Skagen – ” Julens glæder og sorger i Skagen gennem 200 år”
- Kom med på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200
år siden, hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de
børnerige familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen
besøges museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan
komme helt tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. 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. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 11: ”Jul hos den rige fisker”. Sted: Kystmuseet
Skagen, P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen.

Tirsdag d. 12. december
Kl. 14.00: Julebanko på Viseværtshuset – husk tilmelding – først til mølle !

Kl. 16.30: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 12: ”Gæt en Julevin”. Sted: 1010 Vin/Smag1,
Fiskergangen 10, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Foreigner”. 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. 13. december
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: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne
julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. 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: ”Julens pynt og kugler” i Foyeren i Kulturhus Kappelborg. Det er blevet tid til for alvor at komme
i julestemning, og det betyder også julepynt til både hjem og juletræ. Vi fletter hjerter, laver smukke
julekort og anderledes julekugler, og vi serverer lidt julegodter. Der er saft til børnene og en kop kaffe til de
voksne. For børn fra 4 år i følgeskab med voksne. Fri entré. Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 17.00: Aftensang med kormusik i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. En kvinde fra Vor Frue Kirke
i Aalborg synger Lucia og julemusik. Alle er velkomne.
Kl. 19.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 13: ”Luciaoptog”. Sted: Den Svenske
Sømandskirke, Vestre Strandvej 24, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Foreigner”. 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. 14. december
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 14: ”Nisse Fut - julesjov m. Michael Back”. Sted:
Spar Nord, Sct. Laurentii Vej 36, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Gensynet”. 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. 15. december
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 ”Den Syngende Bager - Thomas Pedersen” (Rock).
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 15: ” Pynt juletræ hos Skagen Toys”. Sted:
Skagen Toys, Sct. Laurentii Vej 71, Skagen.

Lørdag d. 16. december
Kl. 10.00-15.00: Julehygge i Skagen. Midtbyen i Skagen fyldes af dejlig julemusik. Farm Fun hestevogn og
spejdere på Pladsen ved Vandkunsten. Kig ind i teltet og lav julegaven til Mor og Far. Mød også julemanden
der har godter med til børnene. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og sjov! Lørdag er der
endvidere mulighed for Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo.
Kl. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
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: Orgelmatiné i Skagen Kirke. En halv times festlig julemusik ved Skagen Kirkes organist Rikke
Kursch.
Kl. 14.00: Julekoncert på Skagens Museum med Jens–Christian Wandt. Den traditionsrige julekoncert med
tenor Jens Christian Wandt, hvor julens toner slås an. Wandt er kendt hos enhver der har Skagen kær, men
har derudover bl.a. sunget i Londons Queen Elisabeth Hall, Berwaldhallen i Stockholm og Operahuset i
Sydney. Koncerten er gratis for museets gæster men vil du være sikker på en siddeplads kan du booke billet
på forhånd på http://www.skagen-tourist.dk/booking/14180 .
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Grey Beard Boogie” (Texas Boogie + sydstatsrock).
Kl. 21.00-22.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 16: ”Forbudt for børn”. Sted: Buddy Holly,
Havnevej 16, Skagen.

Søndag d. 17. december – 3. søndag i advent
Kl. 10.00-18.00: Pust din egen julekugle hos Skagen Glaspusteri. Traditionen tro blæser vi igen i år
julekugler de fire weekender inden jul. Det koster kr. 120,- pr. person inkl. æbleskiver og saftevand hos
Nina og Claus i SMAG1. Hos Henrik 1010VIN vil der være mulighed for at finde en passende portvin, vin og
delikatesser til julebordet. Tilmelding er bindende og foregår her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/324254744649289/ og gælder når den er bekræftet af Skagen
Glaspusteri. Vi glæder os til at se Jer !
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. 11.00-15.00: Midtbyen i Skagen fyldes af dejlig julemusik. Farm Fun hestevogn og spejdere på pladsen
ved Vandkunsten. Kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Mød også julemanden der har godter med
til børnene. Spejderne hygger om alle børn med konkurrencer og sjov!

Kl. 13.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 17: ”Udtrækning af hovedgevinster i ”Handl
Lokalt”. Sted: Torvet v/ Vandkunsten, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Mumitroldenes vinter - Bliver det jul i år?”. 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 ”Gensynet”. 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. 18. december
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. 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. 15.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 18: ”Jul i en bunker”. Sted: Skagen
Bunkermuseum, Fyrvej 59, Skagen.

Tirsdag d. 19. december
Kl. 16.30: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 19: ”Julens magi i Jyske Bank”. Sted: Jyske Bank,
Sct. Laurentii Vej 32, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ” THE KILLING OF A SACRED DEER”. 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. 20. december
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: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne
julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. 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. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 20: ”Små og store i julebad” – husk badetøj.
Sted: Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ” THE KILLING OF A SACRED DEER”. 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. 21. december
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 21: ”Jul i Nissernes træværksted”. Sted:
Snedkerfirmaet Villy Jørgensen Skagen ApS, I.P. Thomsens Vej 6, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”SUBURBICON”. 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. 22. december
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Smokehouse” (Rock´n Roll Blues).
Kl. 16.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 22: ”Højt til hest”. Sted: Skagen Rideklub, Gl.
Landevej 36, Skagen.

Lørdag d. 23. december - Lillejuleaften
Kl. 10.00-15.00: Julehygge i Skagen. Farm Fun hestevogn og spejdere på Pladsen ved Vandkunsten. Kig
ind i teltet og lav julegaven til Mor og Far. Mød også julemanden der har gaver med til børnene. Leg, klap og
kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mads Toghøj” – (musik fra hjertet).
Kl. 18.00: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 23: ”Julesang & Engleklang” -Jul i Det Gamle
Rådhus. Sted: Skagen Rådhus, Sct. Laurentii Vej 87, Skagen.

Søndag d. 24. december – Juleaftensdag - 4. søndag i advent
Kl. 10.30: Skagens Levende Julekalender - låge nr. 24: ”Levende Jul i en levende kirke” - Jul i Skagen
Kirke - Så er det Juleaften! Englebørnene lukker lågen op til den strålende og juleudsmykkede Skagen Kirke,
en halv time inden den første julegudstjeneste kl. 11.00. Der er også gudstjeneste kl. 14.30, kl. 16.00 og kl.
23.30. Gudstjenesterne er for børn og voksne i alle aldre! Sted: Skagen Kirke, Ved kirken 2, Skagen.
Kl. 21.00: Dans om juletræet på Hulsig banegårdsplads. Alle er velkomne. Vi synger et par julesange og
ønsker hinanden glædelig jul. Hulsig Borgerforening har sanghæfter til at låne ud.

Mandag d. 25. december – 1. juledag
Kl. 10.30-14.00: Sandormen kører fra p-pladsen og til spidsen af Grenen. Få en dejlig oplevelse med en
tur på Grenen. Her er dejlige naturoplevelser blandt fugle, stensletter og helt nyt land. Pris voksne kr. 30,00
– børn u. 12 år kr. 15,00.

Tirsdag d. 26. december – 2. juledag
Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mathiez Band” (Pop, Rock, Dansk & hits).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”SUBURBICON”. 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. 27. december
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Mumitroldenes vinter - Bliver det jul i år?”. 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 ”SUBURBICON”. 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. 28. december
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”SUBURBICON”. 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. 29. december
Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Beat Jam” (The Beatles).

Lørdag d. 30. december
Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen, Olav Poulsen & Klaus Thrane”
(Deltablues, Country, Ragtime & Spirituals).

Søndag d. 31. december – Nytårsaftensdag - Godt nytår !

Særudstillinger og gallerier:
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, 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.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: 1.-17. december: ”Jul på Grenen” Juleudstilling - kom og se malerier, grafiske værker, keramik og skulpturer af en række af galleriets
kunstnere i sal 1-5. I sal 6 viser vi malerier af Grenen Kunstmuseums stifter Axel Lind samt skulpturer fra
museets samling.

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, onsdag, torsdag og
fredag 11.00 - 17.30. Lørdag 10.00 - 14.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00.
Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
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.
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
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Susanne Lanng, Niels Ottesensvej 5, Gl. Skagen: Smykker i Gl. Skagen v/ Susanne Lanng. Arbejdende
værksted og udstilling af smykker i hjertet af Gl. Skagen - 150m fra Solnedgangs-pladsen - i gammelt
lyserødt fiskerhus. Der er åbent hele året - dog med skiftende åbningstider ! Også åbent efter aftale på
telefon 22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: 1.-29. december: Torsdag – søndag kl. 10.00-17.00.
Lukket 23.-27. samt fra 30. december.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: 1.-20. december: Mandag – fredag kl. 11.0015.00. OBS ! Museet er lukket mandag d. 18. december.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00. Lukket 23.-26.
december samt 30. december-2. januar.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-16.00. Lukket 24.,25. &
31. december.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-17. december: Lørdag-søndag kl.
11.00-15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
1.-23. + 30. december:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

27.-29. december:
Dagligt

Kl. 09.30-14.00

24.-26. + 31. december & 1. januar

Lukket

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Lukket 24. & 31. december 2017 samt 1. januar 2018
Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek er lukket for personlig betjening i perioden 24. december 2017 – 1. januar 2018.
Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Lukket 24. & 31. december 2017 samt 1. januar 2018
Aalbæk Bibliotek vil være bemandet:
Tirsdag

kl. 14.00-18.00

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

Svømmehallens åbningstider i perioden 22. december 2017-1. januar 2018:
Fredag d. 22. december:
Lørdag d. 23. december:
Søndag d. 24. december:
Mandag d. 25. & tirsdag d. 26. december:
Onsdag d. 27. – lørdag d. 30. december:
Søndag d. 31. december &
mandag d. 1. januar 2018:

Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 10.00
Lukket
Kl. 10.00

- 15.00
- 16.00
- 13.00
- 14.00

Lukket

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 !

