Mandag d. 1. januar
kl. 13.00-16.30: Velkommen 2018 – stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding er nødvendig på
tlf. 98 44 16 90.
kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer igen i år i samarbejde med Hjerteforeningen den traditionelle
Nytårsmarch. Vi mødes i Skagen OK og Motions klubhus, Gl. Landevej 47, 9990 Skagen. Efter en kort
velkomst begiver vi os ud i skoven på en ca. 5 km gåtur og efter hjemkomsten er vi vært ved en kop kaffe
og en småkage. START DET NYE ÅR MED EN SUND OPLEVELSE.
Kl. 16.00: Nytårsjazzgudstjeneste i Skagen Kirke med ”Nicholai Andersens Jazzband” og ved orglet Rikke
Kursch. Efterfølgende champagne og kransekage. En anderledes start på det nye år.

Tirsdag d. 2. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Last Jedi”. 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. 3. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen - ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Last Jedi”. 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. 4. januar
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. I januar om Holger Drachmanns ”Havet i oprør. Skagens
Gren”, 1900/08. Hør museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortælle om værket. Gratis for museets
gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Star Wars: The Last Jedi”. 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. 5. januar
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Familien Locher”. Temaomvisningen har blandt andet
fokus på marinemaleren Carl Lochers hav- og strandbilleder, samt på hans søn billedhuggeren Axel Lochers
charmerende teaterfigurer i særudstillingen ”Fanget i gips”. Gratis for museets gæster.

Lørdag d. 6. januar
kl. 10.00 Minibio i Skagen Bio – ”Jake og piraterne fra Ønskeøen: Peter Pan vender tilbage”. 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. 50,-.

Kl. 14.30: Skagenpigen Liv Lundholm viser sin nyeste film ”Jeg er her” i Skagen Bio og fortæller om
arbejdet med den. Gratis adgang.

Søndag d. 7. januar
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. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Paddington 2”. 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 ” 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,-.

Mandag d. 8. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” på Kystmuseet Skagen. Et spændende arrangement om
redningsvæsen og redningsmænd, der giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie.
Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen
sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning, og er gratis for museets
gæster. Hør denne dag historien om ”Daphne” og ”Gesiene”.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby. Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende industrihavn, der er
Danmarks største. Herfra videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de
karakteristiske røde tage med hvide blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det
gamle Vippefyr, hvor der er en enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem
hundreder af år har givet og taget, og med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen
afsluttes med kaffe i caféen ved Krages Bageri. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding
senest kl. 12.00. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen
(overfor Skagen Turistbureau). Slutsted: Caféen v/ Krages Bageri.

Tirsdag d. 9. januar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Kære Far” 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. december og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 7. januar. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 10. januar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Kære Far” 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. december og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 7. januar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen - ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. 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 ” 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. 11. januar
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Kære Far” 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. december og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 7. januar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Alle er velkomne. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Square”. 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. 12. januar
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Hovedværker på Skagens Museum”. Nogle af Skagens
Museums malerier er i samlingsudstillingen ”Fokus” blevet fremhævet som hovedværker. Temaomvisningen
giver et indblik i hvad der er specielt og enestående for netop disse værker. Gratis for museets gæster.

Lørdag d. 13. januar
Søndag d. 14. januar
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. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Paddington 2”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Kl. 14.30-16.30: Søndags-café i Ankermedet Dagcenter. Foredrag v/Claus Søbye: ”Vendelboere og andre
godtfolk”. Alle er velkomne.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Square”. 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. 15. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” på Kystmuseet Skagen. Et spændende arrangement om
redningsvæsen og redningsmænd, der giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie.
Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen
sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning, og er gratis for museets
gæster. Hør denne dag om ”Martin”.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby. Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende industrihavn, der er
Danmarks største. Herfra videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de
karakteristiske røde tage med hvide blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det
gamle Vippefyr, hvor der er en enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem
hundreder af år har givet og taget, og med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen
afsluttes med kaffe i caféen ved Krages Bageri. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding
senest kl. 12.00. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen
(overfor Skagen Turistbureau). Slutsted: Caféen v/ Krages Bageri.

Tirsdag d. 16. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Wonder Wheel”. 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. 17. januar
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen - ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Wonder Wheel”. 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. 18. januar
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. I januar om Holger Drachmanns ”Havet i oprør. Skagens
Gren”, 1900/08. Hør museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortælle om værket. Gratis for museets
gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Wonder Wheel”. 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. 19. januar
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Fiskere og kunstnere”. Skagensmalerne var inspireret af
Skagens særlige natur, det vilde hav og den lokale fiskerbefolkning. Temaomvisningen ser blandt andet på
de dramatiske og heroiske skildringer af fiskerne samt de mere fredsommelige malerier af livet i Skagen i
slutningen af 1800-tallet. Gratis for museets gæster.

Lørdag d. 20. januar
Kl. 11.00, 16.00 & 19.30: NYTÅRSKONCERT 2018 i Kulturhus Kappelborg. Nytårskoncerten på Kappelborg
er en intens og tæt-på oplevelse for publikum, der får det store orkester, koret, solisten og den store lyd helt
tæt på. I 2018 sikres succesen med den danske crooner Bobo Moreno, sopranen Camilla Button, Det Jydske
Underholdningsorkester og Nordjyske strygere under ledelse af dirigent Vagn Egon Jørgensen, og Klitkoret
under musikalsk ledelse af Agnethe Harding og Tove Therp. Jens-Chr. Wandt er koncertens konferencier.
Billetter købes på http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/nytaarskoncert-2018/ eller
ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.

Søndag d. 21. januar
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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Paddington 2”. 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 ”The Greatest Showman”. 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. 22. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” på Kystmuseet Skagen. Et spændende arrangement om
redningsvæsen og redningsmænd, der giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie.
Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen
sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning, og er gratis for museets
gæster. Hør denne dag om ”Igotz Mendi”.

Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby. Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende industrihavn, der er
Danmarks største. Herfra videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de
karakteristiske røde tage med hvide blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det
gamle Vippefyr, hvor der er en enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem
hundreder af år har givet og taget, og med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen
afsluttes med kaffe i caféen ved Krages Bageri. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding
senest kl. 12.00. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen
(overfor Skagen Turistbureau). Slutsted: Caféen v/ Krages Bageri.

Tirsdag d. 23. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Greatest Showman”. 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. 24. januar
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen - ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: OperaKINO i Skagen Bio – ”LOHENGRIN”. Lohengrin på Semper operaen med Anna Netrebko og
Piotr Beczala, begge debuterende i Wagnerroller. Dirigeret af Christian Thielemann blev forestillingen mødt
med stående ovationer fra publikum og en lige så stor anerkendelse fra kritikerne. Netrebkos debut som Elsa
var en af de store forventede musikalske begivenheder: "Sopranen sang en frodig, modent lydende Elsa
med ubestridelige bel canto-skygger, helt hjemme i Wagners romantiske univers.” En forestilling helt ud over
det sædvanlige. Varighed: 235 min. ENTRÉ kr. 190,-. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.

Torsdag d. 25. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2018 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 19.30-23.00: Danseaften i Klitrosen, Markvej 121, Skagen med 6 mands orkester fra Skagen Viseklub.
Alle er velkomne. Tilmelding på tlf. 22 53 40 73 el. 20 86 45 54.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. 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. 26. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2018 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/

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 – ” Hav- og strandbilleder” - Skagens strande var
arbejdsplads for både fiskere og skagensmalerne. På temaomvisningen skal vi se nærmere på nogle af
skagensmalernes mange skildringer af strand og klit, det stille månelys over havet eller motiver, som viser
de tunge bølger mod kysten. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Straight” (Dire Straits, Gasolin, Creedence).
Kl. 21.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Grarup All Stars”. Det er vel ikke mindre end eliten indenfor
dansk blues, der gæster Kappelborg denne aften. Glæd jer til et band med stor solistisk styrke og blues og
soul i topklasse! Billetter á kr. 180,- købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. Medl. Kappelborgs venner/Skagen Bio: Kr. 150,-. OBS! Kom i stemning på Green's
inden koncerten med en lækker 2-retters bluesmenu. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Green's
Café.

Lørdag d. 27. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2018 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
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. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Ferdinand”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Gas-Bi-Dua” (Gasolin & Shu Bi Dua).
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Søndag d. 28. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2018 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
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.

Mandag d. 29. januar
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. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” på Kystmuseet Skagen. Et spændende arrangement om
redningsvæsen og redningsmænd, der giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie.
Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen
sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning, og er gratis for museets
gæster. Hør denne dag om ”Erato”.

Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby. Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende industrihavn, der er
Danmarks største. Herfra videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de
karakteristiske røde tage med hvide blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det
gamle Vippefyr, hvor der er en enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem
hundreder af år har givet og taget, og med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen
afsluttes med kaffe i caféen ved Krages Bageri. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Tilmelding online:
http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Max. 25 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding
senest kl. 12.00. Evt. drikkevarer til børn på forældrenes regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen
(overfor Skagen Turistbureau). Slutsted: Caféen v/ Krages Bageri.

Tirsdag d. 30. januar
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. 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. 31. januar
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen - ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Three Billboards outside Ebbing, Missouri”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Særudstillinger og gallerier:
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). Bemærk Ruths
Hotel er lukket i perioden 2. – 17. januar 2018.
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. ”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: ”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.
Skagen Glaspusteri, Fiskergangen 12C, Skagen: Den nordjyske glaskunstner Jonas Brus Stæhr har
etableret sig i Skagen Torvehal. Her kan man opleve et arbejdende værksted og de færdige brugs- og
kunstgenstande – se mere på www.skagenglaspusteri.dk Glaspusteriet er åben hele året.
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: mandag, onsdag, torsdag og
fredag 11.00 - 17.30. Lørdag 10.00 - 14.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00.
Hjemmeside: www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
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: Fredag og lørdag kl. 11.00-16.00 samt efter aftale på
22 29 14 07.
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 - eller ring for aftale på telefon
22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk
Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Torsdag-søndag kl. 10.00-17.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Lukket 1. januar 2018.
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Det selvbetjente bibliotek er lukket 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 1. januar 2018.

Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Tirsdag

kl. 14.00-18.00

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

Bemærk Svømmehallen er lukket 1. januar.
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse.
Tlf.: 98 45 92 00. Computere med internetadgang til fri afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen
kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77.
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
Café & Restaurant Kokkenes, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 48 88
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24. Bemærk Ruths Hotel er
lukket i perioden 2. – 17. januar 2018.

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

