Torsdag d. 1. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Månedens billede i februar er Anna Anchers ”Kone med
et barn siddende foran skrædder Uggerholts hus”, 1889. Kunstformidler Ane Bjerg Thomsen fortæller om
værket. Gratis for museets gæster.
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 ”En Frygtelig Kvinde”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg – Lis Sørensen ”Tæt på”. Der venter publikum en helt særlig og
enestående oplevelse når Lis Sørensen - kun akkompagneret af guitar og bas - igen spiller en af sine "TÆT
PÅ" - koncerter på Kappelborg. Dørene åbnes kl. 19.00. ENTRÉ inkl. garderobe: kr. 350,-. Billetter købes på
Skagen Turistbureau el. www.kappelborgskagen.dk

Fredag d. 2. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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 – ”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.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Danni Mikkelsen” (akustisk rock).

Lørdag d. 3. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Morten L. Trio” (Pop, Rock & syng med sange).

Søndag d. 4. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”En Frygtelig Kvinde”. 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. 5. februar
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag
fortælles om ”Peter og Sofia” samt ”Håbet”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
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 online: http://www.skagentourist.dk/booking/104 senest dagen før eller til Skagen Turistbureau senest kl. 12.00 på dagen. 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.
Kl. 16.30-18.15: Foredrag i Kulturhus Kappelborg v/ sceneinstruktør mag.art. Jørgen Heiner – ”Axel Locher
- Øjeblikke fanget i gips. ENTRÉ: kr. 100,-. Billetter købes ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau el. på www.kappelborgskagen.dk Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Tirsdag d. 6. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”The Party” 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 15. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 4. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 7. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”The Party” 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 15. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 4. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne). ”Hverken for ros eller løn…”. Da
det danske redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som
redningsmand ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene
for at tjene penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre
redningsmænd i museets Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus - ”Christfulness” v/ Thomas Frovin, der vil tale om kristen
spiritualitet. Efterfølgende er der christfulness-meditation i Skagen Kirke kl. 17.00. Fri entré. Tilmelding på
tlf. 98 44 26 44.
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,-.

Torsdag d. 8. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!

Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”The Party” 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 15. januar og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 4. februar. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 9. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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 – ”De Unge Friluftsmalere”. De unge malere, som begyndte
at komme til Skagen i begyndelsen af 1870'erne sad ude i det fri og malede deres billeder færdige foran
motivet. På temaomvisningen får du hele forklaringen på, hvorfor det var vigtigt for dem, og hvad det betød
for motiverne, lyset og farverne. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Tom Wittorff” (Akustisk rock).

Lørdag d. 10. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-13.00: ”TATTOOS - KUNST PÅ KROPPEN” - Kig forbi, når Skagen Tattoo rykker ind i Kulturhus
Kappelborg og demonstrerer, hvordan man laver kunst på kroppen. Fri entré. Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Frokost-jazz i Kulturhus Kappelborg med ”NANCY HARMS QUARTET” - et stjerneskud på den
amerikanske jazzhimmel og de 3 dygtige jazzmusikere Jeremy Siskind, Graig Earle og Janus Templeton.
Lækker jazz, sildebord og fiskedeller fra Iscaféen/Skagen Bamsemuseum. Døren åbner kl. 11.30. PROGRAM:
Kl. 12-13: Sild & deller. Kl. 13-15: Koncert. ENTRÉ inkl. frokost, jazz & en snaps: Kr. 250,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus
Kappelborg i samarbejde med Iscaféen / Skagen Bamsemuseum.
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 ”Mathiez Band (Pop, rock, Dansk-HITS).

Søndag d. 11. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
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. 14.30-16.30: Søndags-café i Ankermedet Dagcenter. Foredrag v/Bo Storm. Alle er velkomne.
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,-.

Mandag d. 12. februar
Kl. 09.00–10.30: Yoga for voksne på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig - Mød op til yogatime for voksne
med Caroline Bjerregaard Falberg fra Holistisk Yoga i Frederikshavn. Du vil få en indføring i klassiske Hatha
og Yin yoga stillinger, hvor der arbejdes med styrke, fokus, balance og åndedrætsteknikker. Timen afslutter
med dejlig afspænding/meditation. Alle kan være med, uanset niveau og alder. Pris: kr. 50,- pr. person.
Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: Vraggods. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00–12.00: Yoga for børn på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig - Dine børn vil elske det. Børneyoga
laves som leg og skaber et rum, hvor børnene får ro til at mærke sig selv. Timen afsluttes med afslapning.
Passer for børn fra ca. 4 år. Pris: kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.

Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Strandens dag” - Kom og lav sjove ting
af strandens sten, skaller og træ. Gratis adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
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. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 100,-. Billetter
købes på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27754 senest 3 dage før eller på Skagen Turistbureau
senest 2 timer før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.
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 på historiske Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de
Skagensmalere, der var med til at forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding
til Skagen Turistbureau senest kl. 12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som
betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 13. februar
Kl. 9.30-11.30: Fastelavnshygge på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Vi skal pynte den store tønde til
fastelavnsfesten og derudover kan du lave kreative og sjove fastelavnsris og masker. Det bliver rigtig
fastelavnshyggeligt. Pris: kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Former og
farver i gips”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må
gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen –”Træværksted” - Lav et sejt gevær, skib
eller en dukkeseng til dine dukker af træ! Dette træværksted er helt specielt, da vi kommer til at lave andre
ting af træ, end vi har på de to andre træværksteder i vinterferien. Museets frivillige medarbejder viser dig

denne gang, hvordan du kan slibe, hamre og samle et gevær eller et skib, skåret af træ. For pigerne kan i
lave en dukkeseng også skåret af træ til jeres favorit dukke. Du kan efterfølgende få det du har lavet med
hjem til dit værelse. Pris for aktiviteten kr. 20,-.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Vodbinding” - Kom og prøv at lave
vodbinding som i gamle dage sammen med de frivillige. Gratis adgang for børn under 18 år – voksne betaler
normal entré.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 13.30-15.00: Fastelavnsfest på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Husk at tage dit fastelavnsudstyr
med på din ferie, for nu skal der slås katten af tønden og vi skal kåre en kattedronning og en kattekonge.
Der bliver underholdning med sang og musik af Den Skaldede Pædagog og vi slutter af med en forfriskning.
Pris kr. 25,- pr. person. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Fanget i gips”. På den offentlige omvisning
fortælles om billedhuggeren Axel Lochers teaterstatuetter. Vi ser på udvalgte statuetter og hører om, hvorfor
Locher gjorde det til sit livsværk at bevare skuespillernes fortolkninger af teaterklassikere for eftertiden.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Bunkertur på Sønderstrand - Få en spændende oplevelse og følg med på den interessante tur
gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Du har måske lagt mærke til de mange
betonbunkere, der ligger langs kysten ved Skagen? På denne tur finder du af, hvorfor de ligger lige der –
hvad de er blevet brugt til, og ikke mindst hvorfor de blev brugt sådan. Guiden svarer gerne på mange flere
spørgsmål på denne historiske tur langs stranden. Varighed: 2 timer. Tilmelding og betaling: Skagen
Turistbureau, Vestre Strandvej 10 (senest kl. 12.00 før en tur) el. online senest dagen før på
http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 Maks. antal: 35 pers. Min. antal: 2 pers. Startsted: P-pladsen
ved Det Hvide Fyr, Fyrvej 2. Pris kr. 100,- pr. pers.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Jeg er William”. 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 ”All the Money in the World”. 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. 14. februar
Kl. 10.00-11.30: Ballon Klovnen Ib besøger Feriecenter Skagen Strand i Hulsig og laver ballondyr, flotte
ballonhatte og drabelige lys sværd af de farverige magiske balloner. Pris kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf.
98 48 72 22.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Storm og
skumsprøjt”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må

gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis). Book din billet på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27888 Kiosken er
desværre IKKE åben.
Kl. 11.00 & kl. 13.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen ? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Mødested: Batterivej 6. Pris kr. 30,- pr. person som betales ved tilmelding. Tilmelding på
Skagen Turistbureau senest dagen før kl. 15.00. OBS ! Af sikkerhedsmæssige årsager SKAL der oplyses CPRnr. på alle deltagere ved tilmelding og KUN danske statsborgere kan deltage i rundvisningen. BEGGE TURE
ER UDSOLGT.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Lysedag” i Aktivitetshuset - Henover
vinteren er der blæst og kulde og derfor vi sætter vi levende lys på bordet og i vindueskarmen. Vi tænder
lys uden for på vejene, ved vores hus og i alle rum inden døre. På museet kan du være med til at lave din
egen lille olielampe af ler, støbe et lys i en muslingeskal eller rulle et lys af bivoks. Ude i museets fiskerhuse
kan du se, hvordan fiskerfamilierne måtte klare sig med bare en enkelt lampe. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
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 (for voksne). ”Hverken for ros eller løn…”. Da
det danske redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som
redningsmand ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene
for at tjene penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre
redningsmænd i museets Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Jeg er William”. 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 – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 178,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”All the Money in the World”. 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. 15. februar
Kl. 9.30-11.30: Fastelavnshygge på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Vi skal pynte den store tønde til
fastelavnsfesten og derudover kan du lave kreative og sjove fastelavnsris og masker. Det bliver rigtig
fastelavnshyggeligt. Pris: kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Former og
farver i gips”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må
gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Book din billet på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27888 Kiosken er
desværre IKKE åben.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Træværksted: Lav en flot Skagen måge
eller fly sammen med Kystmuseet Skagen. I Skagen er mågerne overalt: på stranden, på havnen og hen
over byens haver og nu også på museet to dage i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig
hvordan du kan slibe og male en måge, skåret af træ, og som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke
træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til dit værelse. Desuden viser de frivillige også, hvordan du laver
et fly ud af træ! Pris for aktiviteten kr. 20,-.
Kl. 12.00-15.00: ”SMYKKER OG ANDET BLING BLING” på Skagens Bibliotek. Biblioteket har det, der skal til
for at lave de sejeste smykker, svedigste svedbånd og bedste bandanaer. Vi skal virkelig udsmykke os. Tag
veninderne, vennerne eller måske din farmor med, så kan de også blive lidt sejere med nye smykke og lir.
Biblioteket stille perler, snor, stof, hårbøjler, spænder og alt muligt andet godt frem, og så er det bare at slå
sig løs! Fri entré. Arr.: Skagens Bibliotek.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.

Kl. 13.30-15.00: Fastelavnsfest på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Husk at tage dit fastelavnsudstyr
med på din ferie, for nu skal der slås katten af tønden og vi skal kåre en kattedronning og en kattekonge.
Der bliver underholdning med sang og musik af Den Skaldede Pædagog og vi slutter af med en forfriskning.
Pris kr. 25,- pr. person. Tilmelding på tlf. 98 48 72 22.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Månedens billede i februar er Anna Anchers ”Kone med
et barn siddende foran skrædder Uggerholts hus”, 1889. Kunstformidler Ane Bjerg Thomsen fortæller om
værket. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-15.00 & Kl. 15.00-16.00: Kakao med flødeskum og historie på ”Toppen”. Har du nogensinde
drukket varm kakao på Danmarks nordligste spids og fået fortalt Grenens historie? Denne dag har du
chancen for begge dele! Vi mødes på Grenens parkeringsplads for at køre med Sandormen ud til spidsen.
Undervejs beretter guide Hanne Aavang om Grenens spændende historie, hvordan så her ud for et par
hundrede år siden og hvordan har landskabet forandret sig til i dag. På “Toppen” serverer personale fra
Jakobs Café en kop rygende varm kakao. Når vi er blæst igennem kører Sandormen tilbage til
parkeringspladsen, og på tilbagevejen får vi anden del af historien om Grenen. Pris: kr. 100,-. Billetter
købes på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27754 senest 3 dage før eller på Skagen Turistbureau
senest 2 timer før start. Bemærk! Begrænset antal pladser.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Det Store Nøddekup 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. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Alle er velkomne. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Darkest Hour”. 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: THE GREAT PARADOX OF PLAY – teater i Kulturhus Kappelborg. Glæd jer til kulturel
underholdning i særklasse, når Rapid Eye præsenterer "magie nouvelle"-forestillingen ”The Great Paradox of
Play”- en forestilling, som tager afsæt i tryllekunsten og den visuelle komik. Glæd jer til tre nordiske
magikere i en hyldest til den menneskelige leg, nærværet og evnen til at leve i nuet. Dørene åbner
umiddelbart inden forestillingsstart. Teaterbaren åbner kl. 18.45. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs
venner: kr. 100,-. Unge u. 25 år: Kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Statens Kunstfond.

Fredag d. 16. februar
Kl. 10.00-11.30: Ballon Klovnen Ib besøger Feriecenter Skagen Strand i Hulsig og laver ballondyr, flotte
ballonhatte og drabelige lys sværd af de farverige magiske balloner. Pris kr. 25,- pr. barn. Tilmelding på tlf.
98 48 72 22.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Solnedgang og
månelys”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det
foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne
høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Gør-det-selv-dag” med aktiviteter i
museets prøv-selv-hus. ”Leg dig ind i historien”. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 14.00: Øl tur med Sandormen - Tag på en speciel oplevelse, hvor vi kombinerer den flotte tur på
Skagens Gren, med en ølsmagning på Toppen. Her er mulighed for at se det flotte lys over Skagen og få
den friske "havluft" i ansigtet, hvilket kun kan bringe lidt tørst frem. Personalet fra Skagen Bryghus vil
fortælle om Skagen Bryghus og samtidig give en smagning på 3 af de mange øl som Bryghuset producerer.
Det koster 150,00 kr. pr. pers. incl. en spændende bog om Skagen Bryghus' første 10 år. Afhentning og
betaling af billetter sker i baren på Skagen Bryghus. Reservation kan ske på: baren@skagenbryghus.dk el.
på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk. Mødested: P-pladsen på Grenen v/ Sandormen.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Sarte pasteller og tegninger” - Selvom skagensmalerne
ofte foldede sig ud med pensel og olie på lærred, dyrkede og eksperimenterede de fleste af dem også med
kul, bly, kridt, pastel, akvarel og radernål. Denne temaomvisning har et udvalg af de sarte værker i museets
samling som sit omdrejningspunkt. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Big Creek Slim” (Mississippi & Louisiana Blues).
Kl. 19.30: THE GREAT PARADOX OF PLAY – teater i Kulturhus Kappelborg. Glæd jer til kulturel
underholdning i særklasse, når Rapid Eye præsenterer "magie nouvelle"-forestillingen ”The Great Paradox of
Play”- en forestilling, som tager afsæt i tryllekunsten og den visuelle komik. Glæd jer til tre nordiske
magikere i en hyldest til den menneskelige leg, nærværet og evnen til at leve i nuet. Dørene åbner
umiddelbart inden forestillingsstart. Teaterbaren åbner kl. 18.45. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs
venner: kr. 100,-. Unge u. 25 år: Kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Statens Kunstfond.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser musikfilmen ”Black Sabbath: The End of the End”. 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,-.

Lørdag d. 17. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.30: Familietur i Råbjerg Mile: Oplev et Landskab mættet med sand, søer og øer. Hvis det ikke
er frostvejr, kan vi opleve kviksand. En tur med mange emner, jo flere spørgsmål jo bedre. Hvordan har vind
og vejr, igennem år og dag, skabt forandring i et landskab, der står som et monument over områdets
sandflugtshistorie? Vi tager en snak om alle de forskellige dyr, der nu hører til i landskabet. På shelterpladsen syd for Milen tænder vi bål og varmer os med kaffe/te/kakao. Pris pr. pers. kr. 50,-. Børn gratis.

Billetter købes kontant på mødestedet. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile. Turleder: Naturvejleder Villy
K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Bamse Tribute” (Bamses Venner).
Kl. 21.00: Koncert med OLE FRIMER BAND i Kulturhus Kappelborg. Bandet har med stor succes lanceret en
ny progressiv stil med rødder i blues og elementer fra rock, jazz og fusion. Dansksprogede tekster vinder
mere og mere indpas i koncertrepertoiret, men der gives stadig god plads til bluestraditionerne. Baren åbner
kl. 20.00. ENTRÉ: Kr. 170,- incl. FRI ØLBAR, så længe musikken spiller! OBS! Kom i stemning på Greens Pub
& Café inden koncerten med en lækker 2-retters Blues Dinner – bestilles sammen med billetten på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus
Kappelborg.

Søndag d. 18. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.00-15.15: Søndagshygge på Skagen Bryghus - Live musik med ”Flemming Christensen” (Akustisk).
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Det Store Nøddekup 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 ”Darkest Hour”. 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. 19. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-13.00: KAN TATOVERINGER TAGES AF? Nogle voksne kan godt lide at tatovere sig, det må børn
ikke. På biblioteket laver vi de sejeste badges med vores egne tatoveringer. Vi ”tatoverer” både slogans,
farver og mønstre, men bare rolig, du kan tage dine ”tatoveringer” af og på og skifte dem efter dit humør.
Har du lyst, kan du lave seje tatoveringer til dine venner eller din mor, hvis hun ikke selv tør blive tatoveret!
Fri entré. Mødested: Skagens Bibliotek. Arrangør: Skagens Bibliotek.
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Vraggods”. Et
malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på
museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede
med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre
introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding
er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i
billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Vodbinding” - Kom og prøv at lave
vodbinding som i gamle dage sammen med de frivillige. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
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: 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 på historiske Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de
Skagensmalere, der var med til at forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding
til Skagen Turistbureau senest kl. 12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som
betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 20. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Teater for de 3-8 årige i Salen i Kulturhus Kappelborg - ”Spørge Jørgen” v/ Team Teatret.
Spørge Jørgen er en forestilling, der kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres
forældre. Men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål, vi voksne kan stille til vores børn. En
forestilling om nysgerrighed, opdagertrang og om livets store spørgsmål i børnehøjde. Billet: 10 kr.
Arrangeret af Skagens Bibliotek i samarbejde med Børnekulturelt Netværk i Frederikshavn Kommune.
Se mere og køb dine billetter på bibl.frederikshavn.dk
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: "Former og
farver i gips". Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må
gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – Træværksted: Lav en flot Skagen måge
eller fly sammen med Kystmuseet Skagen. I Skagen er mågerne overalt: på stranden, på havnen og hen

over byens haver og nu også på museet to dage i vinterferien. Museets frivillige medarbejdere viser dig
hvordan du kan slibe og male en måge, skåret af træ, og som til sidst bliver sat på en sten eller et stykke
træ. Du kan efterfølgende få den med hjem til dit værelse. Desuden viser de frivillige også, hvordan du laver
et fly ud af træ! Pris for aktiviteten kr. 20,-.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Fanget i gips”. På den offentlige omvisning
fortælles om billedhuggeren Axel Lochers teaterstatuetter. Vi ser på udvalgte statuetter og hører om, hvorfor
Locher gjorde det til sit livsværk at bevare skuespillernes fortolkninger af teaterklassikere for eftertiden.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Bunkertur på Sønderstrand - Få en spændende oplevelse og følg med på den interessante tur
gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Du har måske lagt mærke til de mange
betonbunkere, der ligger langs kysten ved Skagen? På denne tur finder du af, hvorfor de ligger lige der –
hvad de er blevet brugt til, og ikke mindst hvorfor de blev brugt sådan. Guiden svarer gerne på mange flere
spørgsmål på denne historiske tur langs stranden. Varighed: 2 timer. Tilmelding og betaling: Skagen
Turistbureau, Vestre Strandvej 10 (senest kl. 12.00 før en tur) el. online senest dagen før på
http://www.skagen-tourist.dk/booking/535 Maks. antal: 35 pers. Min. antal: 2 pers. Startsted: P-pladsen
ved Det Hvide Fyr, Fyrvej 2. Pris kr. 100,- pr. pers.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Jeg er William”. 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 ”Darkest Hour”. 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. 21. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Storm og
skumsprøjt”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må
gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Book din billet på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27888 Kiosken er
desværre IKKE åben.

Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Strandens dag” - Kom og lav sjove ting
af strandens sten, skaller og træ. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 11.00 & kl. 13.00: Hvad gemmer der sig under den hvide kuppel på Grenen ? Ude på Grenen holder
flyvevåbnets nordligste radarstation til. Radaren i tårnet dækker det sydlige Norge, det vestlige Sverige, det
meste af Danmark, Nordsøen og det nordligste af Tyskland. Døgnet rundt holdes der øje med luftrummet
over og omkring Danmark. Besøget indeholder en orientering om radarstationens opgaver og en
rundvisning, hvor der undervejs vil være mulighed for at nyde den pragtfulde udsigt over det fredede Natura
2000 område, Skagen by og de to have. Besøget varer ca. 1 time, alt efter spørgelyst. Der er plads til max.
20 personer. Mødested: Batterivej 6. Pris kr. 30,- pr. person som betales ved tilmelding. Tilmelding på
Skagen Turistbureau senest dagen før kl. 15.00. OBS ! Af sikkerhedsmæssige årsager SKAL der
oplyses CPR-nr. på alle deltagere ved tilmelding og KUN danske statsborgere kan deltage i
rundvisningen.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
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 (for voksne). ”Hverken for ros eller løn…”. Da
det danske redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som
redningsmand ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene
for at tjene penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre
redningsmænd i museets Mindehal. 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: Skagen Bio viser filmen ”Jeg er William”. 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 – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Fastelavn på Bodilles Kro – en hyggelig tradition for børn og barnlige sjæle. Vi starter med at
spise og derefter slår vi katten af tønden hvorefter tidligere overlærer Ellen Margrethe Pagter læser en
hyggelig historie i mørkets skær – krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. Pris: Børn kr.
98,- (børnebuffet). Voksne kr. 178,- (2 retters menu). Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Tøseaften i Skagen Bio som viser filmen ”Fifty Shades - Fri”. 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. 22. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Former og
farver i gips”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Det foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres
eget billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må
gerne høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.
Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Kom indenfor hos Farm Fun i Ålbæk. Her vil du kunne besøge dyrene inde i deres
vinterstald. Udenfor kan du også se mange af dyrene, som har iført deres store vinterpelse. Som altid kan
du klappe og kæle for kaniner, marsvin og mange flere. I er meget velkommen til at medbringe picnic
kurven, som kan nydes inde i Arnestedet eller ved det åbne ildsted. Special entrépris er kr. 50,- pr. person
(under 2 år er stadig gratis) Book din billet på http://www.skagen-tourist.dk/booking/27888 Kiosken er
desværre IKKE åben.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Decopage på sten og æsker” på
Kystmuseet Skagen. På museet laver vi sjove og flotte ting af spændende strandfund. Sådan nogle
strandfund har børn altid samlet og leget med, før det var almindeligt at man havde rigtigt legetøj. Desuden
har vi en masse æsker der mangler at blive pyntet. I museets udstilling kan du se nogle hulsten og små
skaller som skagensbørn har leget med. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
Kl. 13.00-15.00: ”Pimp din T-shirt!” på Skagens Bibliotek. Er alle dine t-shirts grå og kedelige og slet ikke
spor seje? Det er der råd for! Få den pimpet op på dit bibliotek. Tag dine gamle, kedelige t-shirts med på
biblioteket eller køb en billig, kedelig én, så har vi maling, tryk, perler, snor og meget meget mere. Vi
garanterer, at du bliver 100 procent sejere, når du går herfra i din nye pimpede t-shirt! Fri entré.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Det Store Nøddekup 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: Tøseaften i Skagen Bio som viser filmen ”Fifty Shades - Fri”. 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. 23. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Dagens tema: ”Solnedgang og
månelys”. Et malerskoleforløb består af: Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det
foregår på museet. Derefter praktisk arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget
billede med inspiration fra det vi har set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne
høre introduktionen og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet.

Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde
sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen – ”Gør-det-selv-dag” med aktiviteter i
museets prøv-selv-hus. ”Leg dig ind i historien”. Aktiviteten er gratis for børn.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage”. Hør om hvordan
det var at være barn i Skagen for 200 år siden. Hvad fik man at spise, hvordan boede man, hvordan så tøjet
ud og hvorfor var der mange der ikke kunne læse og skrive? Børn skal være ifølge med voksne. Gratis
adgang for børn under 18 år – voksne betaler normal entré.
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 – ”Skagensmalernes havebilleder” - På vej rundt i museets
udstillinger vil der være et særligt fokus på skagensmalernes have- og blomsterbilleder. Derud over giver
temaomvisningen et generelt indblik i skagensmalernes værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Thomas Pedersen” (Rock - ”Den Syngende Bager”).
Kl. 16.00: Musikpoesi i Skagen Kirke – ”Prædikerens Bog” – en musikpoetisk forestilling med bl.a. Lotte
Arnsbjerg og Tommy Kenter. Entré kr. 100,-.

Lørdag d. 24. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Minibio i Skagen Bio – ”Mickeys Klubhus: Troldmanden fra Dizz”. 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. 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: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-ca. kl. 16.00: Skagen Klitplantage - Rødstensvej: kysten, klitterne og plantagen - En frisk
vintervandretur igennem en spændende del af plantagen, et vildt klitlandskab og en barsk kyst. En tur med
mange emner. Hvordan har vinteren behandlet den barske kyst og klitterne? Hvad er martørv? Findes der
interessant opskyl på stranden? Vi finder læ for vind og vejr til den medbragte kaffe/te/madpakke. Pris pr.
pers. kr. 50,-. Børn gratis. Billetter købes kontant på mødestedet. Mødested: P-pladsen ved Rødstensvej på
vest kanten af Skagen Klitplantage, ca. 8 km. før Skagen. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Back, Larsen & Thrane” (Classic rock).

Søndag d. 25. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Skagen Sportscenter (Badmintonhallen). 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: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 11.00: MOTOR MILLE & BAND underholder i Kulturhus Kappelborg. Koncerten er for alle børn og
voksne, der er klar på et fantastisk show, men den seje pige med de lyse fletninger! - Showet er fyldt med
sange, musik, dans, sjov og ballade, og alle børn får rig mulighed for, at træde ind i dansens univers og
hygge sig uden at snuble over krav og forventninger. Med sig på Kappelborg har Motor Mille sit fantastiske
band: Mikkel Fisker: Bas og kor, Mads Fogt: Guitar og kor samt Jens Daugaard: Kapello, trommer og kor.
Døren åbner kl. 10.00. Drikkevarer og popcorn kan købes, og må ikke medbringes. ENTRÉ: kr. 150,-.
Familiebillet for 4 pers.: kr. 498,- - OBS! Tilbuddet om Familiebillet gælder t.o.m. 01.01.18 eller så længe
lager haves. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarb. m. Skagen Bamsemuseum og Kappelborgs Venner.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Det Store Nøddekup 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 ”Fifty Shades - Fri”. 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. 26. februar
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Få et spændende
indblik i livet som fisker og redningsmand i 1850erne. Tilhørerne får indblik i redningsmændenes
arbejdsforhold, lønvilkår samt redningsbådens indretning og anvendelse. Derefter fortælles en spændende
strandingsberetning i museets cafe, hvor der serveres en varm drik og en hjemmelavet bjesk. Denne dag
fortælles om ”Marechal Pelissier”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
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 på historiske Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de
Skagensmalere, der var med til at forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding
til Skagen Turistbureau senest kl. 12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som
betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt.
drikkevarer til børn er for egen regning. Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 27. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.00: Naturvidenskabeligt foredrag i Skagen Bio – LIVE fra Aarhus Universitet. ”Relativitetsteori og
gravitationsbølger” ved Ulrik Uggerhøj, Aarhus Universitet. Foredraget er gratis men billetter skal bestilles på
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 19.30: Foredrag på Kystmuseet Skagen -”IGOTZ MENDIS STRANDING”. For 100 år siden strandede den
spanske damper ”Igotz Mendi” ved Skagen. Hør den fantastiske historie, som bliver rigt illustreret. Gratis
adgang men kræver billet som kan afhentes på Kystmuseet fra torsdag den 15. februar kl. 11. Arr.: Skagen
Lokalhistoriske Forening.

Onsdag d. 28. februar
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
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 (for voksne). ”Hverken for ros eller løn…”. Da
det danske redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som
redningsmand ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene
for at tjene penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre
redningsmænd i museets Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Wonderstruck”. 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. 19.30-21.30:Koncert med gasterne - Kom i godt og velklingende selskab på Kystmuseet Skagen.
Førsteklasses underholdning, når der både synges og fortælles om livet i de brølende 1920’ere både i
udlandet og i Skagen. Koret vil synge sange fra perioden og foredraget vil tage udgangspunkt i sangene, de
tanker og det verdensbillede som herskede i 1920’erne. Det var et årti med fremgang, jazz og det vilde liv
for mange. Foredraget bliver fortalt af museets formidler, Henrik Krog Houmøller. Billetten kan købes på
Kystmuseet og inkluderer fortælling, koncert, en sandwich og et glas vin. Billetterne koster 100,- og sælges
fra museet fra 1. februar.

Særudstillinger, gallerier mm.:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Fra 9. februar: Særudstilling – ”KRAPLAK44 – FISK”.
Samarbejdet med foreningslivet på Kappelborg er en stor del af husets sjæl, og det er derfor med stor
fornøjelse, at Kappelborg for 6. år i træk byder indenfor til maleriudstilling med malergruppen KRAPLAK44.
Udstillere på årets udstilling er: Gro Johnsen, Else Jørgensen, Jakob Kursch, Kirsten Lüders, Henny Munch,
Solveig Olsen, Ole Schiellerup og Liv Ørsted. Fernisering 9. februar kl. 14.30 - Alle er velkomne.
Åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 – 17, fredag kl. 10 – 14 og lørdag kl. 10 – 13. Bemærk onsdag og søndag lukket. Fri entré. Arrangør: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med KRAPLAK44.
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 Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: 19.-24. februar: Kan du
tatovere? Vil du gerne være tatovør? Eller er du bare vild med at male og tegne? Hele ugen kan du øve dig
på biblioteket (i den betjente åbningstid). Vi har lagt mandalas/skabeloner til tatoveringer frem, og de venter
bare på, at du kommer og farvelægger dem. Du må selvfølgelig gerne tage dine tatoveringer med hjem,
men vi har også gjort plads til, at de kan blive udstillet, hvis du gerne vil vise dem frem. Fri entré.
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: 1.-25. februar: 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.
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.
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. Uge 7 & 8: Dagligt kl.
10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. Uge 7 & 8: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00. Uge 7 & 8: Dagligt
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 Bunkermuseum, Fyrvej 38, Skagen: Uge 7 & 8: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej, Skagen: 11.-16. februar: Dagligt kl. 10.00-ca. 14.30 – 12.
& 15. februar dog kun til kl. 13.30 pga. kakaoture. Alle dage tages forbehold for vejret.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-16.00. Uge 7 &
8: Dagligt kl. 10.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Uge 7 & 8: Onsdag & torsdag kl. 11.00-15.00 – se beskrivelse under
de enkelte datoer.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

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

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

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

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

10.00-14.00 & 19.00-21.00
06.00-08.00, 12.00-15.00 & 19.00-21.00.
10.00-14.00 & 19.00-21.00.
06.00-08.00, 10.00-14.00 & 19.00-21.00(Voksensvømning)
15.00-18.00
13.00-16.00
13.00-16.00

Udvidede åbningstider i uge 8:
Mandag 19. februar:
Tirsdag 20. februar:
Onsdag 21. februar:
Torsdag 22. februar:
Fredag 23. februar:
Lørdag 24. februar:
Søndag 25. februar:
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse.
Tlf.: 98 45 92 00. Computere med internetadgang til fri afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen
kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90.
Café & Restaurant Kokkenes, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 48
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24.

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

