Torsdag d. 1. marts
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 marts er P.S. Krøyers ”Fiskere trækker
vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag”, 1883. Kunstformidler Ane Bjerg Thomsen fortæller om
værket. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.00: ”Øl og kogekunst” på Color Hotel Skagen - En aften hvor god kogekunst og fantastisk øl mødes.
Med besøg af personligheder fra øllets og madens verden, denne aften øl-entusiasten Bo Jensen som går
nostalgisk tilbage i tiden og præsenterer den belgiske øl DUVEL. De veltilberedte retter præsenteres af
hotellets køkkenchef Allan Vinther, og øllets fortælling præsenteres af ølkenderen Michael Stenwei. 7 lækre
retter og 7 øl-tastings. Pris pr. person kr. 395,-. Tilmelding på tlf. 98 44 22 33.
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 ”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,-.

Fredag d. 2. marts
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 – ”Den blå time” - Temaomvisningen har særligt fokus på
skagensmalernes stemningsfulde gengivelser af strandene og det evigt skiftende hav i den blå time.
Malernes blåtonede billeder af skumringstimen var en del af en international tendens inden for billedkunsten
i slutningen af 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Nisse Thorbjørn” – Blues, soul & American Roots.
Kl. 20.00: Akustisk intim koncert på Bodilles Kro med ”Mads Toghøj & Rødderne” feat. Chris Andersen.
Besætning: Mads Toghøj: Vokal, Akustisk guitar. Jens Varmløse: Akustisk guitar, fløjte, harmonika,
stagepiano, mandolin og kor. Jan Michael Rasmussen, Akustisk guitar, Banjo, mundharpe og kor. Chris
Andersen: Akustisk guitar og Rasmus Boje-Nielsen: Elbas/Kontrabas og kor. Entre kr. 200,-. Billetter bestilles
på tlf. 98 44 33 00 eller mail info@bodilleskro.dk

Lørdag d. 3. marts
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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jack Flash & The Comets” (Rock’n Roll).

Søndag d. 4. marts
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 Højen Station. 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 ”Vitello”. 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 ”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. 5. marts
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 ”G.S. Penry”. 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. 6. marts
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 BIG SICK” i biografen og spis frokost
bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 120,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på
www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 12. februar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 4. marts. Billetten kan kun købes med frokost.
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,-.

Onsdag d. 7. marts
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 BIG SICK” i biografen og spis frokost
bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 120,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på
www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 12. februar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 4. marts. Billetten kan kun købes med frokost.
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). ”Den Tilsandede Kirke/Sct.
Laurentii Kirke” - ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” - Den 5. juni 1795 var det slut; den store og
markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. I flere år føg sandet rundt om, langs med og hen over
kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af
sand. Hør hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige epidemier gjorde, at der ikke var råd
til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dobbelt Begær”. 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. marts
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 BIG SICK” i biografen og spis frokost
bagefter på Jakobs Café. Pris: kr. 120,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på
www.skagenbio.dk eller købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 12. februar og SKAL være
afhentet i billetsalget senest den 4. marts. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 19.30: ”I FORNUFTENS LAND” – Teater i Kulturhus Kappelborg. I Teaterkoncerten ”I FORNUFTENS
LAND” åbner Teater Møllen op for Niels Hausgaards historier, tekster og musikalske univers. Her tegnes et
selvportræt af danskerne og vores land, der med en strøgen teske humor italesætter danskernes glæder og
bekymringer. Publikum kommer igennem hele følelsesregistret og forlader salen underholdt, opmuntret,
nynnende og måske lidt klogere på sig selv og naboen. Dørene åbner umiddelbart inden forestillingsstart.
Aldersgruppe fra 12 år. ENTRÉ: Kr. 220,-. Unge u. 25 år: Kr. 50,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus
Kappelborg i samarbejde m. Statens Kunstfond.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dobbelt Begær”. 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. marts
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 – ”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. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Bjarke Rasmussen” (Country).
Kl. 19.30: Operakino i Skagen Bio – ”Spar dame”. Som et af højdepunkterne i Holland-festivalen står den
kendte regissør Stefan Herheim bag Tchaikovskijs elskede opera om en ung mand, der for udsigten til
jordisk rigdom mister sin chance for kærlighed og lykke. Hovedpersonen Hermann sætter alt på spil i troen
på, at der skal være en hemmelig formel, der forhindrer ham i at tabe i kortspillet. Hans ønske om at få
hemmeligheden fra sin kæreste Lisas bedstemor, den gamle grevinde, kommer til at koste tre mennesker
livet. ENTRÉ: kr. 190,-. I pausen er der mulighed for servering af let opera-tapas fra Jacobs Café - skal
tilkøbes senest torsdag d. 8. marts kl. 12. Billetter købes på www.skagenbio.dk ARR.: Skagen Bio i samarb.
m. Kulturhus Kappelborg.
Kl. 19.30: ”På Sporet” - Aalbæk Sjøw 2018 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet
Kr. 120,00. Varm ret kr. 135,-. Billetter købes online på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.

Lørdag d. 10. marts
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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”D.O.D. XL” (ROCK Medley).
Kl. 20.00: Ginsmagning på Jakobs Café. Laver du altid en Gin / tonic på samme måde? Vi får besøg af Ginekspert Frederik Kristensen fra firmaet ”1975 by Simon”, som vil give dig masser af inspiration til nye,
spændende varianter ved denne smagning som varer ca. 2 – 2,5 time. Undervejs får du en masse viden om
både Gin, tonic og andre varianter. Vi smager 6-7 ren Gin samt 4 forskellige Gin / tonics. Jakobs Café
serverer snacks undervejs. Pris pr. person kr. 300,-. Billetter bestilles på http://dinnerbooking.com/dk/daDK/eventbooking/times_overview/1772
Kl. 20.00: ”På Sporet” - Aalbæk Sjøw 2018 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet
Kr. 150,00. 2 retters revy menu kr. 197,-. ReTro band, også kendt som ”Kun for Sjov” spiller efter revyen til
kl. 01.30. Billetter købes på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tøt City Band”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ole Gas”.

Søndag d. 11. marts
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 Højen Station. 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 ”Vitello”. 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: OPERETTEKOMPAGNIET optræder i Kulturhus Kappelborg. Alt godt fra operaens og operettens
verden, krydret med overraskelser fra den italienske og nordiske sangskat. Det bliver hit på hit, en ren
ønskekoncert, der åbenbares for et ganske givet talstærkt publikum! Medvirkende: Thomas Koppel – tenor,
Carol Conrad – piano & Signe Asmussen – sopran. Baren åbner kl. 14.00. ENTRÉ: Prisgrp. A: kr. 220,-.
Prisgrp. B: Kr. 190,-. Ung < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Musikforeningen Knuth i samarbejde med Kulturhus
Kappelborg.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”THE SHAPE OF WATER”. 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. marts
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 ”Speed”. 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.
Kl. 19.00: ”REJSEN GÅR TIL SYDSTATERNE I USA” - Hent inspiration til jeres næste rejse, når
rejsejournalist Henrik Lange tager jer med til de amerikanske sydstater Louisiana, Mississippi, Alabama og
Tennessee - fødestederne for musikgenrer som blues, jazz, soul, country-western og rock’n’roll. Men det er
også en region, hvor fortidens borgerrettighedskampe mellem sorte og hvide har sat sine spor. Hør også om
Atlanterhavskysten med staterne Virginia, North Carolina, South Carolina og Georgia samt den 755 kilometer
lange Blue Ridge Parkway gennem imponerende bjerge og smukke landskaber i det østlige USA. Sted:
Kulturhus Kappelborg. Entré kr. 50,-. Billetter købes på bibl.frederikshavn.dk Arr.: Skagens Bibliotek.

Tirsdag d. 13. marts
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. ”Menneskedyret Homo
Sapiens” ved professor ved Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Peter Teglbjerg Madsen. Foredraget er
gratis men billetter skal bestilles på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau.

Onsdag d. 14. marts
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 0-4 årige i Kulturhus Kappelborg- ”Sneøjne” - en danseforestilling, der udforsker
børns oplevelse af verden. 0-4-årige børn er vant til at tage alting ind og har en fordomsfri tilgang til verden.
I forestillingen deles barnets undren, når det første gang oplever sne. Entré kr. 10,-. Billetter købes på
bibl.frederikshavn.dk Arr.: Skagens Bibliotek i samarbejde med Børnekulturelt Netværk Frederikshavn
Kommune.
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). ”Den Tilsandede Kirke/Sct.
Laurentii Kirke” - ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” - Den 5. juni 1795 var det slut; den store og
markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. I flere år føg sandet rundt om, langs med og hen over
kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af
sand. Hør hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige epidemier gjorde, at der ikke var råd
til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”THE SHAPE OF WATER”. 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. marts
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 marts er P.S. Krøyers ”Fiskere trækker
vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag”, 1883. 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: ”På Sporet” - Aalbæk Sjøw 2018 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet
Kr. 120,00. Varm ret kr. 160,-. Der kan købes æblekage i pausen til kr. 30,- pr. pers. Billetter købes online
på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”THE SHAPE OF WATER”. 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. 16. marts
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 – ”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.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen” (Deltablues/Ragtime fingerpickin
Blues).
Kl. 19.30: ”På Sporet” - Aalbæk Sjøw 2018 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet
Kr. 120,00. Varm ret kr. 135,-. Der kan købes æblekage i pausen til kr. 30,- pr. pers. Billetter købes online
på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbnes kl. 17.15.

Lørdag d. 17. marts
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 – ”Disney Junior – Sofia Den Første”. 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Rocksons” (Festmusik - HITS).
Kl. 18.00: ST. PATRICKS DAY - Irlands nationaldag - er en international festdag, der afholdes af millioner af
mennesker verden over, og igen i 2018 også på Kappelborg. Det bliver en aften med skøn mad fra Green's
Pub & Café og fed irsk folk leveret af "Tradish". Ind i mellem vil der være fællessang og dans og måske et
lille indslag fra Skagen Viseklub. I baren er der HAPPY HOUR fra kl. 18-19. ENTRÉ: kr. 270,-. BILLETSALG:
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARRANGØR: Kulturhus
Kappelborg i samarbejde med Greens Pub & Café.

Kl. 20.00: ”På Sporet” - Aalbæk Sjøw 2018 - Forårsrevy på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. Revybillet
Kr. 150,00. 2 retters revy menu kr. 197,-. ReTro band, også kendt som ”Kun for Sjov” spiller efter revyen til
kl. 01.30. Billetter købes på www.aalbaeksjoew.dk Dørene åbner kl. 17.15
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset – se dagspressen.

Søndag d. 18. marts
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 Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00-16.00: Loppemarked i Klitrosen, Markvej 121 A, Skagen. Retro-ting, malerier, smykker, bøger,
legetøj, lamper, køkkengrej, porcelæn, tøj og sko. Mulighed for køb af øl, vand, kaffe og vafler.
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 ”Coco”. 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: ”CRACOW DUO”, (PL) optræder i Kulturhus Kappelborg. Den klassiske duo Teresa Kaban og
Henryk Blazej har en flot musikalsk karriere bag sig. Begge er de uddannede på konservatoriet i Krakow,
men parret er kendt langt uden for Polens grænser, og har optrådt i mere end 40 forskellige lande.
Programmet byder på bl.a. Liszt, Chopin og Mozart. Dørene åbner kl. 14.00. Entré: Kr. 100,-. Medl.
Kappelborgs Venner: kr. 60,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. ARR.: Kappelborg i samarb. m. Statens Kunstfond.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”RED SPARROW”. 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. marts
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 ”Caroline” & ”Catharine”. 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.
Kl. 16.30 -18.15: ”1968 – 50 ÅR EFTER” – Foredrag i Sognehuset v/ Professor MSO Bodil Marie Stavning
Thomsen. Årstallet 1968 er blevet en samlebetegnelse for flere på hinanden følgende begivenheder, der
ændrede kulturer, omgangsformer og en lang række samfundsinstitutioner i hele den vestlige verden. Her 50 år efter - kan man spørge, hvad der gjorde 68-oprøret til en kulturforandrende kraft i hele Europa. Svaret
findes kun delvist i personlige beretninger, da oplevelser og erfaringer er forskellige alt efter, hvor man
befandt sig, hvilket køn, man havde og om man var ung eller gammel. Omvendt bevidner personlige
beretninger ofte, at hvert individ søgte andre udfordringer, end generationerne før. Der er ingen tvivl om, at
1968 trækker tråde tilbage til en eksperimenterende mellemkrigstid i europæiske avantgarder,
efterkrigskulturens teknologisk betingede vækst, den kolde krig, internationale musik- og mediedistribution
via tv og nye familiemønstre. Billetter á kr. 100,- købes ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau
el. ved indgangen.
Kl. 19.00: “COHEN - YOU KNOW WHO I AM” - Neal Ashley Conrad Thing fortæller om den canadiske digter
og sanger Leonard Cohen, som blev 82 år. De fleste af os har en fornemmelse af, hvem Leonard Cohen var,
men de færreste ved besked om hans poesi, hans tankeverden og livssyn samt hans kamp for at takle
forholdet mellem begæret, kvinderne og passionerne på den ene side og afkaldet, tvivlen og døden på den
anden. Nyd en aften, hvor det bliver kastet lys på udvalgte musikeksempler, filmklip, udsagn og uddrag fra
Leonard Cohens mange tekster. Entré kr. 75,-. Billetter købes på bibl.frederikshavn.dk Arr.: Skagens
Bibliotek.

Tirsdag d. 20. marts
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. ”Jordens og Livets
Udvikling” ved professor i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet. Foredraget er
gratis men billetter skal bestilles på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau.
Kl. 19.30: Koncert med Hjørring Kammerkor m. band i foyeren i Kulturhus Kappelborg. Hjørring Kammerkor
er et blandet kor med ca. 30 sangere fra hele Vendsyssel. På Kappelborg fremfører koret John Høybyes
'Glasbjergene', der er komponeret ud fra 12 kunstværker, der alle hænger på danske museer.
Kunstværkerne der under koncerten vil blive vist via projektor i baggrunden er bl.a. Anna Anchers "Helga i
bedstemors stue" og Michael Anchers "Helga i valmuerne". Til koncerten er desuden engageret en quartet
bestående af Lars Von Lillienskjold på saxofon, Henrik Baloo Andersen på flygel, Hans Bovin på bas og
Michael Friis på trommer. ENTRÉ: Kr. 100,-. Unge u. 25 år: kr. 75,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus
Kappelborg.

Onsdag d. 21. marts
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: 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). ”Den Tilsandede Kirke/Sct.
Laurentii Kirke” - ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” - Den 5. juni 1795 var det slut; den store og
markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. I flere år føg sandet rundt om, langs med og hen over
kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af
sand. Hør hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige epidemier gjorde, at der ikke var råd
til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”RED SPARROW”. 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. marts
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. 19.30-23.00: 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: Foredrag på Kystmuseet Skagen - ”BLADSMØRER I SKAGEN” v/Flemming Nielsen, der var
journalist i Skagen 1973-1983 og fortæller om de mange løjerlige skikkelser, som krydsede hans vej. Gratis
adgang men billetter skal afhentes på Kystmuseet fra torsdag den 15. marts kl. 11.00. Arr.: Skagen
Lokalhistoriske Forening.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Så længe Jeg lever”. 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. marts
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 – ”Brøndums Spisesal” - Temaomvisningen har et særligt
fokus på museets enestående spisesal fra Brøndums Hotel. Få svar på hvorfor og hvordan den er endt på
Skagens Museum og få desuden et generelt indblik i skagensmalernes værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os” (Tina Dickow, Adele, Alicia Keys, Lis
Sørensen osv.)
Kl. 21.00: Koncert med ”Blues Beatles” i Kulturhus Kappelborg. 5 brasilianske bluesmusikere med en
forkærlighed for Beatles fik den idé at mixe Beatles og blues. Gutterne i Blues Beatles arrangerer de kendte
klassikere med en kombination af blues og soul, og indlægger instrumentale soloer og improvisation, som er
typiske elementer inden for bluesgenren. Baren åbner kl. 20.00. Entré: kr. 200,-. Medl. Kappelborgs Venner:
Kr. 175,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. OBS! Kom i stemning på Greens Pub & Café inden koncerten med en lækker 2-retters Blues
Dinner. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarb. med Green's.

Lørdag d. 24. marts
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: ”Hr. Skægs store skoleshow” i Kulturhus Kappelborg. Hr. Skægs gode ven Vinter har aldrig gået i
skole og alligevel påstår han, at han ved alt hvad der er værd at vide. Det tror Hr. Skæg ikke på. Med
bogstaver, tal, Danmarks klogeste børn og en masse sange går Hr. Skæg i gang med at undersøge om det
virkelig ER spild af tid at gå i skole og om man overhovedet kan vide alt hvad der er værd at vide. Varighed
ca. 45 min. Døren åbner kl. 13.00. ENTRÉ: Kr. 150,- inkl. fri entré på Skagen Bamsemuseum hele dagen.
Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.:
Kulturhus Kappelborg i samarb. m. Skagen Bamsemuseum og Statens Kunstfond.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Nellie BM & Lars Møller” (Blues & boogie).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset – se dagspressen.

Søndag d. 25. marts
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 Højen Station. 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: Live musik på Skagen Bryghus med ”Flemming Christensen” (Akustisk).
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Coco”. 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 ”Så længe Jeg lever”. 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. marts
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. 10.00-13.00: PÅSKE-PERLE-SJOV på Skagens Bibliotek. Børnebiblioteket laver påske-perle-sjov med
alverdens perler, og det er med alle mulige sjove perleplader. Du kan bl.a. lave perleuroer af perledyr med
slaskeben, perlemotiver der selv kan stå, og gækkebreve i perler. Invitér endelig din far, mor, mormor eller
bedste veninde med, og lav perler til du segner. For Børn fra 3 år. Fri 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. 13.30-15.00: ”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 ”Mizpah”. 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. marts
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: ”FJOLLEFUGLE OG PÅSKEKYLLINGER” på Skagens Bibliotek. Påsken er tiden for søde
kyllinger, men hvem siger, de andre fugle ikke også har en lille plads her til forårets komme? Vi laver de
allerkæreste kyllinger, de flotteste og mest fantasifulde fugle – lige fra lærker til krager. Materialerne er
avispapir og malertape. Til sidst maler vi fuglene i flotte farver og detaljer. Vi glæder os til at møde lige
præcis din fugl. For børn fra 3 år. Fri entré.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Coco”. 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 ”Så længe Jeg lever”. 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. 28. marts
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: 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). ”Den Tilsandede Kirke/Sct.
Laurentii Kirke” - ”Den tilsandede Kirke/Sct. Laurentii kirke” - Den 5. juni 1795 var det slut; den store og
markante Sct. Laurentii kirke blev lukket for altid. I flere år føg sandet rundt om, langs med og hen over
kirken og kirkegårdsmuren. I 1787 langede man kisterne over kirkegårdsmuren, da lågen var dækket af
sand. Hør hvordan dyner af sand, problemer med fiskeriet og alvorlige epidemier gjorde, at der ikke var råd
til at bevare den statelige kirke. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Hodja fra Pjort”. 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 ”Så længe Jeg lever”. 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 med ”IVAN PEDERSEN & TRIO” i Kulturhus Kappelborg. Glæd dig til gamle kendinge,
numre fra Ivans seneste album "Min verden er venlig". I reglen disker Ivan også op med små courserier om
dagligdagens begivenheder med bidske, kærlige pointer, så vi ser frem til en aften med grin, smil og enkelte
hårrejsende øjeblikke. Baren åbner kl. 19.00. Entré kr. 210,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk
el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg.

Torsdag d. 29. marts - Skærtorsdag
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. ?: Skagen Antik, Kunst og Retro marked i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Mød udstillere fra hele landet
med speciale antik og retro som f.eks. antikke emaljeskilte, legetøj, retro-møbler, designlamper, porcelæn,
guld, sølv og spændende kuriosa. Arrangør: Benny H. Bederholm - mobil nr. 61317350 og Laila Holt - mobil
nr. 51935560 - laibe@mail.dk
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Bats” (Country Rock Special).
Kl. 15.00: Skagen Bio viser filmen ”Hodja fra Pjort”. 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 ”Så længe Jeg lever”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Fredag d. 30. marts - Langfredag
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. ?: Skagen Antik, Kunst og Retro marked i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Mød udstillere fra hele landet
med speciale antik og retro som f.eks. antikke emaljeskilte, legetøj, retro-møbler, designlamper, porcelæn,
guld, sølv og spændende kuriosa. Arrangør: Benny H. Bederholm - mobil nr. 61317350 og Laila Holt - mobil
nr. 51935560 - laibe@mail.dk
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”You Name It” (Rock´n Roll, Blues & Soul).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 31. marts
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. ?: Skagen Antik, Kunst og Retro marked i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Mød udstillere fra hele landet
med speciale antik og retro som f.eks. antikke emaljeskilte, legetøj, retro-møbler, designlamper, porcelæn,

guld, sølv og spændende kuriosa. Arrangør: Benny H. Bederholm - mobil nr. 61317350 og Laila Holt - mobil
nr. 51935560 - laibe@mail.dk
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 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 ”JULIE ERIKSSEN M. TRIO”. Julie Erikssen er ikke blot
en fabelagtig sangerinde, hvis klangfulde stemme leder tankerne hen på Eva Cassidy og Lisa Ekdahl. Hun
kan også skrive tekster og melodier, og som sangskriver brillerer hun med melodier, der tryller himmel og
helvede frem fra ingenting. Med på Kappelborg har Julie Erikssen nogle af Danmarks bedste jazzmusikere Morten Schantz, Morten Ankarfeldt 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”High Voltage” (AC/DC).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: 1.-9. marts: 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. 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 Redingshuset er åbent dagligt kl. 1018 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, og Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Billedjagt for børn på
Skagens Museum og i Anchers Hus”. Er du god til at finde fem fejl, danne ord, opdage detaljer og til at
tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne udleveres ved billetsalget på de to museer og kan
løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne, vinder du en præmie, som du får med hjem.
Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 24. marts: Særudstilling. ”Svigermor” – Michael
Anchers tegninger af Ane Brøndum. En enestående relation mellem svigermor og svigersøn er dokumenteret
i Michael Anchers mange tegninger af Ane Brøndum, der til denne udstilling er hentet frem fra museets
magasiner. I museets samling findes der mere end 160 tegninger lavet over en periode på mere end 35 år,
hvor Michael har gengivet Ane. De tidligste tegninger er fra slutningen af 1870’erne og de sidste fra april
1916, lavet da Ane Brøndum som 90-årig lå på sit dødsleje. Kendetegnende for hovedparten af Michaels
portrætter af Ane er, at hun virker tilbagetrukket, tankefuld og ikke gengælder beskuerens blik. I de tidlige
skildringer er hun som oftest afbilledet arbejdende, senere er det enten med foldede eller samlede hænder,
siddende i en kurvestol med en hvid pude i ryggen, i færd med at læse eller skrive.
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: Tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00. Dog åbent mandag d.
26. marts kl. 10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. Fra 26. marts: Dagligt kl. 10.0016.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Fra 26. marts: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 10.00-16.00. Helligdage kl.
11.00-16.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Tirsdag – søndag kl. 10.00-16.00. Dog
åbent mandag d. 26. marts kl. 10.00-16.00.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: Fra 28. marts: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej, Skagen: Fra 24. marts: Dagligt kl. 10.00-ca. 15.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Fra 29. marts: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, 9881 Bindslev: 29.-31. marts: Dagligt kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Skærtorsdag & langfredag

Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek, 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

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 !

