Tirsdag d. 1. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 19.00-21.00: Kom og se brandøvelse - Brandstationen i Skagen holder øvelse ved Rema 1000 i Skagen
– denne gang er det et kemikalie uheld som skal håndteres. Alle er velkomne til at se nærmere på køretøjer
og snakke med de lokale brandmænd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Post”. 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. 2. maj
Kl. 10.00-17.00: 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) – ”Madam Brøndum – et
usædvanligt liv” - Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers mor, Madam Brøndum, vidne til
kunstnernes liv og leben, som stod i stor modsætning til hendes egen tilværelse. På museet findes bl.a. et
par af hendes slidte kageforme, som er udgangspunkt for historien om den karakterfaste kvindes liv, samt
om hvordan tilværelsen Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus. ”Mit liv som frelserpige” v/ forhv. sygehjælper og officer i
Frelsens Hær, Jytte Ulriksen. Alle er velkomne. Tilmelding til Sognehuset, tlf. 98 44 26 44 senest 1. maj.
Kl. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Post”. 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. 3. maj
07.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Brilliance of the Seas” fra rederiet ”RCCL”. Skibet er
sejlet fra Amsterdam og skal efter Skagen til Århus. Passagerantallet er ca. 2500 pers.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum om Michael Anchers legemsstore portræt ”Anna Ancher
vender hjem fra marken”, 1903. Hør museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortælle om Michael
Anchers portræt af hustruen. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.00: ”ER DET FUGL ELLER FISK?” - Foredrag i Kulturhus Kappelborg v/ Anders Kofoed, kendt som
TV2’s biolog på ”Go’ Morgen Danmark”. Kun få mennesker formår at beskrive dyret i mennesket og
mennesket i dyret så levende og underholdende som ham. Han er ikke kun en brændende ildsjæl inden for
naturen og dyrenes levevis, men også usandsynligt god til at kommunikere det og inspirere andre. Det
handler om både fugl og fisk, så hør Anders Kofoeds helt særlige vinkel på fisk og havpattedyr i dansk
farvand og fuglelivet i Danmark. ENTRÉ: Kr. 100,-. Billetter købes på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d18d741ae5 Arr.: Skagens
Bibliotek i samarbejde med FOF-Vendsyssel.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Alle er velkomne. Arr.: DHF, Skagen Afd.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Florida Project”. 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. 4. maj
Kl. 10.00-17.00: 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: Havevandring ved Skagens Museum. Havevandringen giver et indblik i havens og bygningernes
historie. Kom og hør nærmere om hvordan strandingsgods, koleraepidemi, skagensmalerne og familien
Brøndum har sat sit præg på området. Desuden fortælles om havens skulpturer, udvalgte planter og
bygningernes brug i dag. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”MADS TOGHØJ” (Musik fra hjertet).
Kl. 19.00: Color Hotel Skagen fejrer 50 års jubilæum med jubilæumskoncerter (fredag og lørdag)
”OMKRING ET FLYGEL”. 2 helt unikke jubilæumskoncerter i samarbejde med huspianist Knud Erik Thrane,
som har spillet på hotellet gennem de sidste 15 år. Der præsenteres musik i mange genrer fra klassisk over
viser, populær musik og musical til blues og jazz. Solister: Mads Toghøj (spiller kun fredag), Lise
Robenhagen Hjørne (synger kun lørdag), Jens Christian Wandt, Tina Siel, Anders Teigen, Tine Lilholt, Klaus

Thrane, Jesper Frost Bylling, Jeppe Lindby, Jens Nørholm, Mette Halle og Lars Hauge akkompagneret af
Knud-Erik Thrane & orkester. Til aftenerne har chefkokken sat det gode samvær i højsædet med det nye
koncept sharefood. Kokkene har planlagt en 3-retters menu med et udvalg af spændende retter, som vil
blive serveret på fade ved bordene. Pris pr. person inkl. helaftenskoncert og 3-retters middag som
sharefood: Kr. 355,-. Billetter købes på www.skagenbilletten.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau.

Lørdag d. 5. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 13.00-16.00: S226 inviterer til åben båd og dåb. Mødested: Toldpieren, Skagen Havn. Alle er
velkomne.
Kl. 13.00-17.00: FDF Aalbæk afholder loppemarked i Reliefhuset, Bundgarnsvej 47, Aalbæk. Auktion kl.
15.00. Alt i møbler, sko, tøj, galleri, kunst, isenkram, legetøj, bøger, radio/tv, is, slik, pølser, cafeteria m.
hjemmebag. Kom og gør en god handel og støt et godt formål.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os” (Tina Dickow, Adele, Alicia Keys, Lis
Sørensen osv.).
Kl. 19.00: Color Hotel Skagen fejrer 50 års jubilæum med jubilæumskoncerter (fredag og lørdag)
”OMKRING ET FLYGEL”. 2 helt unikke jubilæumskoncerter i samarbejde med huspianist Knud Erik Thrane,
som har spillet på hotellet gennem de sidste 15 år. Der præsenteres musik i mange genrer fra klassisk over
viser, populær musik og musical til blues og jazz. Solister: Mads Toghøj (spiller kun fredag), Lise
Robenhagen Hjørne (synger kun lørdag), Jens Christian Wandt, Tina Siel, Anders Teigen, Tine Lilholt, Klaus
Thrane, Jesper Frost Bylling, Jeppe Lindby, Jens Nørholm, Mette Halle og Lars Hauge akkompagneret af
Knud-Erik Thrane & orkester. Til aftenerne har chefkokken sat det gode samvær i højsædet med det nye
koncept sharefood. Kokkene har planlagt en 3-retters menu med et udvalg af spændende retter, som vil
blive serveret på fade ved bordene. Pris pr. person inkl. helaftenskoncert og 3-retters middag som
sharefood: Kr. 355,-. Billetter købes på www.skagenbilletten.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau.
Kl. 21.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Evil Sons of the Blues”. Poul Ewald (mundharmonika,
perkussion og sang), Søren Bøje (guitar og sang), Ulrik Fromholt (guitar og sang), Bo Gryholt (bas) og René
Dam (trommer) var tidligere aktive i legendariske Det Blå Blues Band, der siden blev til Long Lost Evil Sons
of the Blues. OBS! Til denne koncert er der FRI ØLBAR, så længe musikken spiller! Baren åbner kl. 20.00.
ENTRÉ: Kr. 150,-. Medl. Kappelborgs venner/Medl. Skagen Bio: Kr. 130,-. OBS! Kom i stemning på Greens
Pub & Café inden koncerten med en lækker 2-retters Blues Dinner. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus
Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Attention Please”.

Søndag d. 6. maj
Kl. 10.00-17.00: 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: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 11.00-15.00: FDF Aalbæk afholder loppemarked i Reliefhuset, Bundgarnsvej 47, Aalbæk. Alt i møbler,
sko, tøj, galleri, kunst, isenkram, legetøj, bøger, radio/tv, is, slik, pølser, cafeteria m. hjemmebag. Kom og
gør en god handel og støt et godt formål.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Peter Kanin”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 14.00: Forårstur på Hjertestien i Skagen. Mødested: Sundhedscentret, Hans Baghs Vej 23, Skagen. Arr.:
Hjerteforeningen.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Florida Project”. 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. 7. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen 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 Skagen Havn. 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. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Kom med på en tur rundt i maleren og forfatteren Holger
Drachmanns hus. I dag står det velindrettede hus stort set som da Drachmann boede i det fra 1902 og frem
til sin død i 1908. Introduktionen giver et indblik i kunstnerens omskiftelige liv og kunst samt husets historie.
Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 8. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Florida Project”. 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. 9. maj
Kl. 10.00-17.00: 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) – ”Madam Brøndum – et
usædvanligt liv” - Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers mor, Madam Brøndum, vidne til
kunstnernes liv og leben, som stod i stor modsætning til hendes egen tilværelse. På museet findes bl.a. et
par af hendes slidte kageforme, som er udgangspunkt for historien om den karakterfaste kvindes liv, samt
om hvordan tilværelsen Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.30: FOYERKONCERT i Kulturhus Kappelborg med ”KLOKKERHOLMKORET”. Kig forbi til en hyggelig
eftermiddag med årstidens aktuelle numre og lidt fællessang. Dirigent/tværfløjte: Line Marie Gaael. Klaver:
Lasse Christensen. Varighed: 45 min. Der er fri entré til koncerten, og ingen forudgående billetreservation.
ARR.: Klokkerholmkoret.
Kl. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ud af intet”. 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”.

Torsdag d. 10. maj - Kr. Himmelfartsdag
Skagen Fuglefestival 2018 – se program på www.skagenfuglefestival.dk
Helly Hansen Skagen Race. Der er lagt op til et flot syn, når op mod 100 sejlbåde i løbet af Kr.
Himmelfartsdag ankommer til Skagen i forbindelse med Helly-Hansen Skagen Race, og da der også er
tradition for, at mange andre lystsejlere benytter de ekstra fridage til at sejle til Skagen, bliver der sikkert
fyldt godt op i havnen. Start fra Åsgårdstrand i Oslofjorden, Arendal og Stenungsund (Sverige). I 2018 vil
det tidligere norske skoleskib, fuldriggeren "Christian Radich", også ligge til kaj i Skagen, de dage Helly
Hansen Skagen Race foregår. Se mere på http://skagen-race.no/
Kl. 10.00: Skagen Fuglefestival skydes i gang af formand for Skagen Fuglestations bestyrelse, Niels Eriksen.
Talen holdes i gården ved Det Grå Fyr
Fra kl. 10.00: Find fuglefestivalens sjældneste fugl. I tidsrummet torsdag kl. 10.00- lørdag kl. 18.00 kører
konkurrencen - " Find den sjældneste fugl på Festivalen." Observationerne af fuglene skal være verificeret
af mindst én anden person end observatøren, eller ved fotodokumentation, og den skal være bekendtgjort til
arrangørerne senest lørdag kl. 18. Vinderen bliver bekendtgjort lørdag 12.maj kl. 20.00 ved Det grå Fyr.
Naturbutikken sponsorerer et gavekort på kr. 1000 til vinderen af konkurrencen. Dommerpanelet er Knud
Pedersen, Simon C. Christiansen og Lars H. Mortensen.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-17.00: Skagen Grå Fyr- center for trækfugle fejrer 1 års fødselsdag. Gratis træskæring af fugle.
Ta´ børnene med til træskæring i fyrhaven af næb og kløer under vejledning af instruktør og træskærer.
Gratis balloner/overraskelse til børn.
Kl. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 10.00-16.00: Forårsbasar på Kappelborgtorvet v/ Kulturhus Kappelborg. Kom og oplev Skagens
udendørs forårsbasar, eller vær med til at fylde det smukke torv med en masse boder. Læs mere på
http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/foraarsbasar-paa-kappeltorvet/
Kl. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri - Bolcheriet® Skagen.
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. Design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet®
Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl

familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr.
25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor
mange børn der er med.
Kl. 10.30-13.00: Skagen Fuglefestival 2018. Tur ad Grenen Stien. Tag med på denne ca. 3 km lange tur
der fra Fyret går ud til Grenen P-pladsen og ind igennem Ellekrattet og derefter ned af Grenenstien som
fører os ned igennem Reservatet og over til Det Grå Fyr. Turen ender igen ved Det Grå Fyr. Der vil være
gode muligheder for at se de lokale fugle der er i området, lytte til fuglestemmerne og samtidig blive
overrasket af det tilfældige fugletræk der passerer over Grenen. Fornuftigt fodtøj anbefales. Tag kaffe og en
bid brød med til en lille pause. Mødested: På P-pladsen ved Det Grå Fyr. Turleder Kurt Rasmussen. Turen er
egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne.
Kl. 11.00-13.00: Skagen Fuglefestival 2018. Open Air på Flagbakken. Under de rigtige vejrmæssige
forudsætninger er Flagbakken et fantastisk sted at observere rovfuglenes træk over Skagen. Derfor er der
erfarne ornitologer på Flagbakken som kan fortælle om de fugle der passerer området. Skulle vejret, især
vinden, betyde, at der er andre steder i Skagen hvor rovfugletrækket ses bedre, vil der blive ændret på
programmet. Der vil blive givet besked på www.skagenfuglefestival.dk , på Facebook, i informationen og ved
skiltning på Flagbakken.
Kl. 13.00: Skagen Fuglefestival. Ringmærkning ved Det Grå Fyr. Fuglestationens ringmærker står klar ved
nettene for at indfange småfugle, som efterfølgende ringmærkes og fremvises. Ringmærkeren er også klar
til at svare på spørgsmål om ringmærkningen og fuglene. Fremvisningen koster 50 kr. pr. person. Børn
gratis.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Thorbjørn Risager & Emil Balsgaard” (Duo fra
Thorbjørn Risager & The Black Tornado = European Blues Awards 2017 = BEST BAND).
Kl. 15.00 & kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ud af intet”. 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 Pakhuset med ”Reminders”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ” Tennessee Plates”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Fredag d. 11. maj
Skagen Fuglefestival 2018 – se program på www.skagenfuglefestival.dk
Kl. 05.00-16.00: Skagen Havfiskefestival 2018 – læs mere på www.skagen-havfiskeklub.dk
Kl. 07.00-09.00: Skagen Fuglefestival. Morgenobs ved Nordstrand - Kysten ud for Nordstrand for enden af
Batterivej er et rigtigt godt sted at observere det tidlige morgentræk af havfugle. Men også over reservatet
bag klitterne er der et fint træk af småfugle og tidlige rovfugle der passerer tæt langs med kysten. Der vil
være erfarne ornitologer på klittoppen for enden af Batterivej som kan fortælle om de fugle der passerer.
Kl. 07.00-11.00: Skagen Fuglefestival. Morgentur i Skagen. Knud Pedersen, lokal ornitolog i Skagen, er
guide på en 6 km stille gåtur i området mellem Nordstrand og Grenen. Turen starter ved Nordstrand og går
gennem det kuperede klitterræn forbi søen med skarvkolonien og ud til Grenen. Der er gode muligheder for
at se eller høre lokale ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Rørdrum, Trane og Vandrikse samt rastende
småfugle i Reservatet og et begyndende rovfugletræk over Grenen som turen skrider frem. Solidt og

vandtæt fodtøj anbefales. Medbring gerne forfriskninger til pauserne under den ca. 4 timer lange tur.
Mødested: Nordstrand for enden af Batterivej nord for Radarstationen, Skagen.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-17.00: Skagen Grå Fyr- center for trækfugle fejrer 1 års fødselsdag. Gratis træskæring af fugle.
Ta´ børnene med til træskæring i fyrhaven af næb og kløer under vejledning af instruktør og træskærer.
Gratis balloner/overraskelse til børn.
Kl. 11.00-13.00: Skagen Fuglefestival 2018. Open Air på Flagbakken. Under de rigtige vejrmæssige
forudsætninger er Flagbakken et fantastisk sted at observere rovfuglenes træk over Skagen. Derfor er der
erfarne ornitologer på Flagbakken som kan fortælle om de fugle der passerer området. Skulle vejret, især
vinden, betyde, at der er andre steder i Skagen hvor rovfugletrækket ses bedre, vil der blive ændret på
programmet. Der vil blive givet besked på www.skagenfuglefestival.dk , på Facebook, i informationen og ved
skiltning på Flagbakken.
Kl. 11.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen – ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen” den første separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år og som sætter fokus på Anchers mange
skildringer af kvinder. Kvindeskildringerne udgør en stor, men knap så kendt del i hans værk. Ancher var, og
er i dag, mest kendt for sine store gengivelser af de hårdtarbejdende fiskere i Skagen, men sideløbende med
fiskerbillederne udforskede han altså også en helt anden motivverden. Med udstillingens studier, skitser og
færdige værker fortælles om Anchers brug af en lysere palet til disse motiver, end han er kendt for i
fiskerbillederne. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00-15.00: Åbent skib på det tidligere norske skoleskib SS ”Christian Radich” i forbindelse med HH
Skagen Race. Skibet vil ligge i auktionsbassinet bag fiskepakhusene i Skagen.
Kl. 13.00: Skagen Fuglefestival. Ringmærkning ved Det Grå Fyr. Fuglestationens ringmærker står klar ved
nettene for at indfange småfugle, som efterfølgende ringmærkes og fremvises. Ringmærkeren er også klar
til at svare på spørgsmål om ringmærkningen og fuglene. Fremvisningen koster 50 kr. pr. person. Børn
gratis.
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: Live musik på Pakhuset med ”Duon” (fra Stena Line).
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen, Olav Poulsen & Klaus Thrane”
(Blues & Boogie).
Kl. 15.00 & kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 15.00 & kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ” Tennessee Plates”.
Kl. 19.00: Skagen Fuglefestival. ”Forunderlige fugletræk” - Foredrag v/Morten D.D. Hansen i Skagen Kulturog Fritidscenter. Følg med på en fantastisk rejse i hælene på de mange millioner trækfugle, der hvert år
passerer Danmark. Vi kommer til Skagen, Sydlangeland, Vadehavet og et smut forbi Falsterbo i Skåne, når
flokke af duer, drosler, rovfugle, gæs og alt det andet bliver gjort levende og nærværende. Fugle skal både
ses og høres – det skal foredraget også. Der er mulighed for at købe kaffe/kage, øl og vand. Entré kr. 50,som betales ved indgangen.

Kl. 19.30-ca. 22.30: Naturtur - Kandestederne: Fugle og dyreliv i vandremilerne. En tur forbi Hjorts og
Kokholms Hotel, ad den gamle vej, til de uendelige vandremiler. Landskabets forrevne klitter og slugter kan
lede til mange spørgsmål? et landskab i evig forandring? Der er håb for at opleve traner, dobbelt bekkasin
og andet fugleliv i området. En aften med spændende lyde, f.eks. strandtudsen parringskoncert. Bemærk:
Der er input fra Skagen fuglestation. Medbring kaffe/te til pausen i vandremilerne. Pris kr. 50,-. Børn 0 kr.
Billetter skal købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/28626 Mødested: Redningshuset, nær ved Hjorts og Kokholms
hotel, Kandebakkevej, Kandestederne, 9990 Skagen. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen samt ornitolog
Henning Schmidt. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.
Kl. 22.30: Live musik på Pakhuset med ”Reminders”.

Lørdag d. 12. maj
Skagen Fuglefestival 2018 – se program på www.skagenfuglefestival.dk
Kl. 05.00-15.30: Skagen Havfiskefestival 2018 – læs mere på www.skagen-havfiskeklub.dk
Kl. 07.00-09.00: Skagen Fuglefestival. Morgenobs ved Nordstrand - Kysten ud for Nordstrand for enden af
Batterivej er et rigtigt godt sted at observere det tidlige morgentræk af havfugle. Men også over reservatet
bag klitterne er der et fint træk af småfugle og tidlige rovfugle der passerer tæt langs med kysten. Der vil
være erfarne ornitologer på klittoppen for enden af Batterivej som kan fortælle om de fugle der passerer.
Kl. 07.00-10.00: Skagen Fuglefestival. Morgentur ved Gyvelstien. Fra P-pladsen går turen til fods ca. 3 km
rundt i området ved Gyvelstien og Pælebakke Klit. Der vil være fokus på årstidens fuglestemmer i både
løvskov, nåleskov og klithede. Fornuftigt fodtøj anbefales. Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause.
Turen er egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne. Mødested: P-pladsen ved indgangen til
Gyvelstien på Frederikshavnsvej. Turleder: Jens Kirkeby.
Kl. 10.00-ca. 13.00: Skagen Grå Fyr- center for trækfugle fejrer 1 års fødselsdag med gratis vandring til
Grenens spids - ”Naturens dynamik på Grenen”. Naturvejlederen guider på hele vandringen. Grenen er
Danmarks mest kendte og unikke naturområde. Her har hav og vind al magt. Grenen er essensen af
dynamisk natur. Kysterne fra de to have er under konstant forandring. LIFE- projektet på Grenen betyder, at
der i området gennemføres et stort naturgenopretning projekt til stor gavn for biodiversiteten. Rimmer og
dobber dannes. Hvad er rimmer og dobber? Er vandet i dobberne blevet lunt, så er strandtudser og frøer
kommet ud af hullerne. Ofte kan sælerne opleves på spidsen af Skagens Odde. Hvad bør vi gøre når vi
møder sælerne? På Grenen krydser natur og kulturstierne i området. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen,
Naturstyrelsen. Efter turen kan du nyde et godt tilbud i centrets café: Kaffe/sodavand og gammeldags
fødselsdagslagkage: kr. 65,- udover caféens sædvanlige udvalg.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-17.00: Skagen Grå Fyr- center for trækfugle fejrer 1 års fødselsdag. Gratis træskæring af fugle.
Ta´ børnene med til træskæring i fyrhaven af næb og kløer under vejledning af instruktør og træskærer.
Gratis balloner/overraskelse til børn. Quiz og præmier: I centret kan du deltage i en quiz med udtrækning af
præmier kl. 15.00. Man skal være tilstede ved udtrækningen for at modtage præmie.
Kl. 10.00: Birdrace. Her dyster unge fuglekiggere i hold om at se så mange arter som muligt på gåben, i
tidsrummet fra 10-13. Du kan joine et af de seje hold ved at tilmelde dig hos Naturvejleder Simon S.

Christiansen på tlf. 40 21 73 14 eller ssc@dof.dk. Det bliver hæsblæsende kan vi godt love! Det er gratis at
deltage. Start og Mål: Det Grå Fyr, Fyrvej 36, Skagen.
Kl. 11.00-13.00: Skagen Fuglefestival 2018. Open Air på Flagbakken. Under de rigtige vejrmæssige
forudsætninger er Flagbakken et fantastisk sted at observere rovfuglenes træk over Skagen. Derfor er der
erfarne ornitologer på Flagbakken som kan fortælle om de fugle der passerer området. Skulle vejret, især
vinden, betyde, at der er andre steder i Skagen hvor rovfugletrækket ses bedre, vil der blive ændret på
programmet. Der vil blive givet besked på www.skagenfuglefestival.dk , på Facebook, i informationen og ved
skiltning på Flagbakken.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen – ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen” den første separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år og som sætter fokus på Anchers mange
skildringer af kvinder. Kvindeskildringerne udgør en stor, men knap så kendt del i hans værk. Ancher var, og
er i dag, mest kendt for sine store gengivelser af de hårdtarbejdende fiskere i Skagen, men sideløbende med
fiskerbillederne udforskede han altså også en helt anden motivverden. Med udstillingens studier, skitser og
færdige værker fortælles om Anchers brug af en lysere palet til disse motiver, end han er kendt for i
fiskerbillederne. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Skagen Fuglefestival. Ringmærkning ved Det Grå Fyr. Fuglestationens ringmærker står klar ved
nettene for at indfange småfugle, som efterfølgende ringmærkes og fremvises. Ringmærkeren er også klar
til at svare på spørgsmål om ringmærkningen og fuglene. Fremvisningen koster 50 kr. pr. person. Børn
gratis.
Kl. 13.00-15.00: Skagenløbet 2018. Veteranmotorcykelløb fra København- Skagen. Sjovt og anderledes løb
hvor omkring 200 motorcykler, der alle skal være produceret før 31. dec. 1934 deltager. Ruten er på 5-700
km med en række stop-byer undervejs, og deltagerne har tre dage til at gennemføre løbet. Deltagerne skal
desuden nå frem til byerne via den korteste rute, og hastigheden må ikke overstige 30 km/t, ellers tildeles
der strafpoint! Løbet starter torsdag d. 10. maj i København og slutter på P-pladsen bag ved Skagen
Rådhus. Bemærk at ovennævnte er ca. tider - Se hele programmet på http://www.dvm.dk/
Kl. 13.00-16.00: Invitation til åbne skibe – Kom og se nybygningerne ”Gitte Henning”, ”Frida Amalie” og
”Lasse” ved Toldpieren på Skagen Havn. Alle er velkomne.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Jack Flash & The Comets” (Rock’n Roll).
Kl. 15.00: Live musik på Jakobs Café med ” Tennessee Plates”.
Kl. 15.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.
Kl. 22.30: Live musik på Pakhuset med ”Reminders”.

Søndag d. 13. maj
Skagen Fuglefestival 2018 – se program på www.skagenfuglefestival.dk
Kl. 07.00-09.00: Skagen Fuglefestival. Morgenobs ved Nordstrand - Kysten ud for Nordstrand for enden af
Batterivej er et rigtigt godt sted at observere det tidlige morgentræk af havfugle. Men også over reservatet
bag klitterne er der et fint træk af småfugle og tidlige rovfugle der passerer tæt langs med kysten. Der vil
være erfarne ornitologer på klittoppen for enden af Batterivej som kan fortælle om de fugle der passerer.

Kl. 08.00-11.00: Skagen Fuglefestival. Morgentur i Råbjerg Mile - Kurt Rasmussen er guide på denne tur
der går ind over Råbjerg Mile til milesøerne og retur. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle
som Storspove, Trane og Ravn, samt tilfældige trækfugle som Gul Vipstjert, vadefugle og rovfugle.
Fornuftigt fodtøj anbefales til en tur i sandet. Tag kaffe og en bid brød med til pausen. Mødested: P-pladsen
på Kandestedvej v/ Råbjerg Mile.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-17.00: Skagen Grå Fyr- center for trækfugle fejrer 1 års fødselsdag. Gratis træskæring af fugle.
Ta´ børnene med til træskæring i fyrhaven af næb og kløer under vejledning af instruktør og træskærer.
Gratis balloner/overraskelse til børn.
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: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
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 ”Ud af intet”. 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. 14. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt

tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen 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 Skagen Havn. 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. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Kom med på en tur rundt i maleren og forfatteren Holger
Drachmanns hus. I dag står det velindrettede hus stort set som da Drachmann boede i det fra 1902 og frem
til sin død i 1908. Introduktionen giver et indblik i kunstnerens omskiftelige liv og kunst samt husets historie.
Gratis for museets gæster.
Kl. 16.30-18.15: Foredrag i Skagen Sognehus – ”Vikingerne og Bayeux-tapetet” v/ mag.art. i forhistorisk
arkæologi, Anne Hedeager Krag. Entré kr. 100,- betales ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.
Kl. 17.00-20.30: Nyhed i svømmehal i Skagen Kultur- og Fritidscenter – Saunagus, som afholdes hver
halve time i nævnte tidsrum. Billetter á kr. 20,- pr. gus købes i kiosken i hallen.
Kl. 19.00: Foredrag i Biografsalen i Kulturhus Kappelborg - ” MISBRUG, HÅB OG FORANDRING” v/ Frank
Clifforth, hvis historie er en rørende, barsk og hudløs ærlig fortælling om at vokse op i en dysfunktionel
familie, hvor alkoholmisbrug, vold og utryghed var hverdag. I 2016 deltog Frank i DRs musikprogram Xfactor. I 2017 udkom han med biografien ”… og selvom vejen den var lang”. Hør hans barske historie - en
fortælling krydret med musik. ENTRÉ: Kr. 100,-. Billetter købes på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6f442b97ad Arr.: Skagens
Bibliotek.

Tirsdag d. 15. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 17.00: KOR FOR SJOV giver 10 års jubilæumskoncert i Foyeren i Kulturhus Kappelborg.
Forårsstemningen spreder sig, når Kor for Sjov synger foråret ind. Kom og syng med! Fri entré.
Forfriskninger kan købes. ARR.:Kor for Sjov og Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Skagen afd. i
samarbejde med Kulturhus Kappelborg.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Luk solskinnet ind”. 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. 16. maj
Kl. 10.00-17.00: 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) – ”Madam Brøndum – et
usædvanligt liv” - Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers mor, Madam Brøndum, vidne til
kunstnernes liv og leben, som stod i stor modsætning til hendes egen tilværelse. På museet findes bl.a. et
par af hendes slidte kageforme, som er udgangspunkt for historien om den karakterfaste kvindes liv, samt
om hvordan tilværelsen Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller! Gå med på den populære tur, der starter fra
perronen på Skagen Station. Her hører du om Skagensbanen og dens enorme betydning for Skagens
udvikling. Turen går videre til Skagen og Assistens Kirkegård hvor guiden fortæller spændende historier om
kunstnere og andre godtfolk, den afrikanske slave Jan Leton, fiskere og søfolk. Der er også fortællinger om
engelsk og tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Dagens tur slutter i den
smukke kirke, hvor du også får noget at vide om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 12.00 før en tur el. online https://www.skagen-tourist.dk/booking/26001. Max. 25
pers. Min. 2 pers. Startsted: Perronen på Skagen Station, Sct. Laurentii Vej 22. Slutsted: Skagen Kirke. Pris:
Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Luk solskinnet ind”. 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. 17. maj
07.00-15.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Celebrity Silhouette” fra rederiet ”Celebrity Cruises”.
Skibet er sejlet fra Helsinki og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 2800 pers.
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).

Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum om Michael Anchers legemsstore portræt ”Anna Ancher
vender hjem fra marken”, 1903. Hør museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortælle om Michael
Anchers portræt af hustruen. 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 ”The Journey”. 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. 18. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 15.00 & kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 15.30-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Bastard Blues Band” (Blues, Boogie & Rock).
Kl. 19.30- ca. 23.00: Naturtur i Ålbæk klitplantage: Gårdbo Egekrat og Gårdbo Tingsten. Stærk som jern,
sådan beskrives egetræet i mytologien. Egetræerne springer igen ud og viser styrke. I egekrattet og ved
Tingstenen har de tavse træer stået længe før sandflugten, ja egene har stået som vidner, til
strafudmålingerne ved Birketinget, de har lyttet til suset fra stensletterne, og til natravnens lyde, ja skæbner
som Hosemette og Klørknægt kender de sikker til. Medbring kaﬀe/te. Turen er på ca. 5 km. Pris kr. 50,-.
Børn 0 kr. Billetter skal købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen eller online
https://www.skagen-tourist.dk/booking/28632 på Mødested: P-pladsen på Gårdbovej, ca. 2 km. Vest for
Ålbæk by. Se efter Ugleskiltet. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og Michael Ax. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Dirty Guns”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj Trio”.
Kl. 22.30: Live musik på Green´s med ”Ramblin´Midnight”.

Lørdag d. 19. maj
Kl. 10.00-17.00: 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: Råbjerg Mile løbet 2018 - motionsløb med 4 distancer med forskellige start tidspunkter. 5 km
M/K: 0-15, 16-40, 41-99 år. 1/4 Marathon: M/K: 0-40, 41-99 år. 1/2 Mararhon: M/K: 0-40, 41-99 år. 20 km
Trailløb: M/K: 16-99 år. Der afvikles gratis Rasmus Klump løb for børn, med medaljer og slikposer. Arr.:
Motionsløbeklubben FAK66. Se mere om priser og tilmelding på https://app.lap.io/event/2018-raabjerg-mileloebet

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen – ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen” den første separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år og som sætter fokus på Anchers mange
skildringer af kvinder. Kvindeskildringerne udgør en stor, men knap så kendt del i hans værk. Ancher var, og
er i dag, mest kendt for sine store gengivelser af de hårdtarbejdende fiskere i Skagen, men sideløbende med
fiskerbillederne udforskede han altså også en helt anden motivverden. Med udstillingens studier, skitser og
færdige værker fortælles om Anchers brug af en lysere palet til disse motiver, end han er kendt for i
fiskerbillederne. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00-18.00: Pinsefest på Skagen Bryghus. Dagens program: Kl. 12.00: Teltet åbner. Kl. 13.00-14.00:
Buffet fra Emilievejens Slagter. Kl. 15.00-18.00: Sæby Tyrolerorkester underholder. Billetter á kr. 229,købes på Skagen Bryghus eller online på www.skagenbryghus.dk .
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. Jørgen Ellekilde spiller værker af C.Ph.E. Bach, Mendelsohn og
Widor. Gratis adgang.
Kl. 13.00-14.00: Pinsekoncert med Erann DD på torvet ved Kulturhus Kappelborg. Koncerten er gratis og
der er mulighed for at købe drikkevarer og mad. Tag hele familien med til denne hyggelige koncert med en
af Danmarks bedste mandlige sangere. Arrangeret af Skagen Handelsstandsforening i samarbejde med
Kulturhus Kappelborg og NORDJYSKE Medier Skagen.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Pakhuset med ”Beers for Tears”.
Kl. 15.00 & kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj Trio”.
Kl. 22.30: Live musik på Green´s med ”Ramblin´Midnight”.

Søndag d. 20. maj - Pinsedag
Kl. 09.00: Brasskapellet spiller pinsekoncert ved Vandtårnet i Skagen for 25. gang. Kom og oplev en række
populære melodier – programmet byder bl.a. på ”I Østen stiger solen op”, ”Kald det kærlighed”, ”Så længe
Jeg lever”, ”Min älskling”, ”Du er som en rose”, et Kaj Normann Andersen medley og ”We´ll meet again”.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.
Kl. 10.00-17.00: 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: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 11.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen – ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen” den første separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år og som sætter fokus på Anchers mange
skildringer af kvinder. Kvindeskildringerne udgør en stor, men knap så kendt del i hans værk. Ancher var, og

er i dag, mest kendt for sine store gengivelser af de hårdtarbejdende fiskere i Skagen, men sideløbende med
fiskerbillederne udforskede han altså også en helt anden motivverden. Med udstillingens studier, skitser og
færdige værker fortælles om Anchers brug af en lysere palet til disse motiver, end han er kendt for i
fiskerbillederne. 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. 15.00-18.00: Live musik på Pakhuset med ”Beers for Tears”.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Journey”. 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 ”Mads Toghøj Trio”.

Mandag d. 21. maj – 2. pinsedag
Kl. 10.00-17.00: 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: ”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: Friluftsgudstjeneste v/ Den Tilsandede Kirke v/ sognepræst Per Rasmussen.
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. 13.00-16.00: Naturtur på Grenen: LIFEprojekt – naturgenopretning på Danmarks mest kendte
naturområde. ”International biodiversitetsdag” (Biodiversitet: Betyder stor mangfoldighed i en dynamisk
natur, med gode muligheder for samspil mellem arternes trivsel og omgivelsernes levesteder). LIFE og
naturgenopretningsprojektet har medført rydning af store mængder nåletræ og rosa rugosa på rimmer og
klitter. Nu skal der fokuseres på vandet i dobberne, en hydrologisk genopretning, ja hvad betyder det for
natur og mennesker? Vi tager en snak om fordele og konsekvenser. Med tanke på diversitet, vil vi
introducere APP’S der kan bruges til BIO-BLITZ? Mødested: P-pladsen på Grenen, ved kiosken. Turledere:
Naturvejleder Villy K. Hansen og Simon Christiansen. Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel/LIFE grenen.
Kl. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Kom med på en tur rundt i maleren og forfatteren Holger
Drachmanns hus. I dag står det velindrettede hus stort set som da Drachmann boede i det fra 1902 og frem
til sin død i 1908. Introduktionen giver et indblik i kunstnerens omskiftelige liv og kunst samt husets historie.
Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 22. maj
09.00-17.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Queen Elizabeth” fra rederiet ” Cunard”. Skibet er sejlet
fra Kiel og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 2000 pers.

Kl. 10.00-17.00: 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Journey”. 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. 23. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
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) – ”Madam Brøndum – et
usædvanligt liv” - Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers mor, Madam Brøndum, vidne til
kunstnernes liv og leben, som stod i stor modsætning til hendes egen tilværelse. På museet findes bl.a. et
par af hendes slidte kageforme, som er udgangspunkt for historien om den karakterfaste kvindes liv, samt
om hvordan tilværelsen Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller! Gå med på den populære tur, der starter fra
perronen på Skagen Station. Her hører du om Skagensbanen og dens enorme betydning for Skagens
udvikling. Turen går videre til Skagen og Assistens Kirkegård hvor guiden fortæller spændende historier om
kunstnere og andre godtfolk, den afrikanske slave Jan Leton, fiskere og søfolk. Der er også fortællinger om
engelsk og tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Dagens tur slutter i den
smukke kirke, hvor du også får noget at vide om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 12.00 før en tur el. online https://www.skagen-tourist.dk/booking/26001. Max. 25
pers. Min. 2 pers. Startsted: Perronen på Skagen Station, Sct. Laurentii Vej 22. Slutsted: Skagen Kirke. Pris:
Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Journey”. 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. 24. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 19.30-23.00: Danseaften i Klitrosen, Markvej 121, Skagen med 6 mands orkester fra Skagen Viseklub.
Alle er velkomne. Tilmelding på tlf. 22 53 40 73 el. 20 86 45 54.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Farvel til Tyskland”. 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: Forårskoncert i Ålbæk Kirke. ”Den Lille hæslige fugl” – et musikalsk eventyr for orgel og
fortæller, spillet og fortalt af Lars og Anne Pontoppidan. Fri entré.

Fredag d. 25. maj
Kl. 10.00-17.00: 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: Havevandring ved Anchers Hus. Michael og Anna Ancher brugte flere gange haven som motiv i
deres billeder. Havevandringen giver et indblik i hvilke motiver de to kunstnere mere præcist har malet i
haven. Desuden fortælles om havens skulpturer, udvalgte planter og bygningernes historie samt deres brug i
dag. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”HP Lange” (New Orleans Blues).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Båndsalat”.

Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Lørdag d. 26. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”BACK, LARSEN & THRANE” (Classic Rock).
Kl. 18.00: Koncert med ”ABBA Revival Band” på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. ABBA Revival Band er
kendt og elsket for deres imponerende show og de velspillede live-udgaver af ABBAs største hits og er et af
de mest roste kopi-orkestre i landet og samtidig et af de ældste. Aftenen starter med en klassisk 80´er
menu inden bandet går på scenen kl. 21.00. Dørene åbnes kl. 16.30. Pris menu inkl. koncert: Kr. 399 pr.
pers. Billetter bestilles på http://restaurantskagenstrand.dk/?page=event_info&id=14 el. tlf. 94 84 72 22.
Kl. 20.00: Koncert med "Mezzoforte" i Kulturhus Kappelborg. Mezzoforte bragede gennem lydmuren med
deres kæmpehit "Garden Party" i 1983 og de var det første band fra Island, der turnerede internationalt
med stor succes. Islændingene leverer altid energiske koncerter, der kombinerer virtuose instrumentale
improvisationer med deres velkendte melodiske temaer. Baren åbner kl. 19.00. Entré: kr. 330,- inkl. 1
genstand på Cafe Knuth's efter koncerten. OBS! Kom i stemning på Café Knuth's inden koncerten med en
lækker 2-retters jazzmenu. Billetter købes på http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/mezzoforte/
eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Café
Knuth's Skagen.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennessee Duo”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Søndag d. 27. maj
Kl. 10.00-17.00: 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: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
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 ”Farvel til Tyskland”. 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. 28. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 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. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen 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 Skagen Havn. 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. 14.00: Intro til Drachmanns Hus - Kom med på en tur rundt i maleren og forfatteren Holger
Drachmanns hus. I dag står det velindrettede hus stort set som da Drachmann boede i det fra 1902 og frem
til sin død i 1908. Introduktionen giver et indblik i kunstnerens omskiftelige liv og kunst samt husets historie.
Gratis for museets gæster.

Kl. 19.00: ”SELVSKADE OG RUSMIDLER BLANDT UNGE” – foredrag v/ Misbrugsekspert og læge Henrik
Rindom som fortæller om, hvilke rus- og selvskadende midler nogle unge eksperimenterer med lige nu. Alt
fra ecstasy, hash, fælgerens, lim, alkohol og steroider til store mængder af energidrik. Henrik Rindom
fortæller, hvad de enkelte midler gør ved hjernen og kroppen, og hvor vigtigt det er at tale med de unge om
den selvskadende rusmiddelkultur, der er derude. Entré kr. 50,-. Billetter købes på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=ca30921c30 Arr.: Skagens
Bibliotek.
Kl. 19.00: Skagen Bridgeklub inviterer til sommerturnering i Virkelyst, Drejerstien 9, Skagen. Tilmelding
senest kl. 12.00 på dagen til Alice Thomsen, tlf. 28671667 el. Anita Sørrig, tlf. 51644711. Pris kr. 60,- incl.
kaffe og 2 stk. brød. Alle er velkomne.

Tirsdag d. 29. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Farvekraft ad helvede til”. 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. 30. maj
07.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Brilliance of the Seas” fra rederiet ”RCCL”. Skibet er
sejlet fra Amsterdam og skal efter Skagen til Tallinn. Passagerantallet er ca. 2500 pers.
Kl. 10.00-17.00: 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. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
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) – ”Madam Brøndum – et
usædvanligt liv” - Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers mor, Madam Brøndum, vidne til
kunstnernes liv og leben, som stod i stor modsætning til hendes egen tilværelse. På museet findes bl.a. et
par af hendes slidte kageforme, som er udgangspunkt for historien om den karakterfaste kvindes liv, samt
om hvordan tilværelsen Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller! Gå med på den populære tur, der starter fra
perronen på Skagen Station. Her hører du om Skagensbanen og dens enorme betydning for Skagens
udvikling. Turen går videre til Skagen og Assistens Kirkegård hvor guiden fortæller spændende historier om
kunstnere og andre godtfolk, den afrikanske slave Jan Leton, fiskere og søfolk. Der er også fortællinger om
engelsk og tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Dagens tur slutter i den
smukke kirke, hvor du også får noget at vide om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 12.00 før en tur el. online https://www.skagen-tourist.dk/booking/26001. Max. 25
pers. Min. 2 pers. Startsted: Perronen på Skagen Station, Sct. Laurentii Vej 22. Slutsted: Skagen Kirke. Pris:
Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Journey”. 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. 31. maj
Kl. 10.00-17.00: 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. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Journey”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: 1.-12. maj: Soloudstilling med Peter Birk, malerier. Peters
kunstneriske karriere trækker rødder helt tilbage til teenageårene, hvor han ofte malede graffiti i de
pulserende gadebilleder. I løbet af disse år begyndte kunsten at fylde og ønsket om at leve af at udtrykke
sig kreativt voksede. Passionen for kunst har betydet, at han i dag er en af Danmarks førende street artkunstnere. Fra 19. maj: ”Tommaso – italiensk for Thomas” med Thomas Juul Jensen, Tegninger, malerier
samt en blanding af tegning/maleri. Fernisering lørdag d. 19. maj kl. 11.00. Åbningstider: Alle dage kl. 11 –
16. Bemærk dog onsdage lukket. Fri entré. Arrangør: Kulturhus Kappelborg.
Det Grå Fyr, Fyrvej 36, Skagen: 10.-13. maj: Skagen Fuglefestival. Som altid er DOF`s ”Naturbutikken”
i Skagen under hele festivalen. Her har du mulighed for at se på kikkerter, teleskoper og meget mere og
selvfølgelig også gøre et godt køb. Naturbutikken er placeret i Birders Club. Åbningstider: 10.-12. maj Kl.
10.00-15.00 og 13. maj Kl. 10.00-12.00.
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10-18 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, og Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: ”Billedjagt for børn på
Skagens Museum og i Anchers Hus”. Er du god til at finde fem fejl, danne ord, opdage detaljer og til at
tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne udleveres ved billetsalget på de to museer og kan
løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne, vinder du en præmie, som du får med hjem.
Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”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: ”Michael Ancher og kvinderne fra Skagen”.
Udstillingen sætter fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor, men overset
motivisk gruppering i hans værk. I hundredevis af værker har han skildret forskellige kvinder og her rummer
hans værker noget ganske andet end det er tilfældet på de heroiske fiskermotiver. Her dyrker kunstneren
både karakterportrættet, det intime, private og indadvendte samt en lysere palet, end han ellers er kendt
for. På udstillingen vises et stort udvalg af værker, som tilsammen belyser de tanker og den udvikling,
Ancher gennemgik både i forhold til det enkelte værk, men også som kunstner. Særligt hustruen Anna
Ancher var en foretrukken model for kunstneren, ligesom også datteren Helga og Annas mor, Ane Brøndum,

hyppigt blev portrætteret. Udstillingen bliver skabt i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling og Ribe
Kunstmuseum og der udgives en større publikation i forbindelse med projektet.
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.
Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, 9990 Skagen: Værker af den spanske surrealist
Salvador Dalí. Franske og spanske kunstnere udstiller malerier, skulpturer, keramik m.m. ”Det rene Pip” –
værker med fuglemotiver udført af en række af galleriets kunstnere. Malerier af museets stifter Axel Lind
samt smykker af guldsmed Mads Heindorf. Særudstilling med Gitte Degnemark og Agnete Brinch. Desuden
vises der i museets øvrige sale værker af en række af Gallerie Rasmus’ kunstnere, f.eks. Anders Moseholm,
Ole Fick, Ove Jensen og Susanne Aamund samt værker fra galleriets kunsthandel, bl.a. Vilhelm Freddie og
Peter Brandes.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, 9990 Skagen: 2 nye Særudstillinger. ”Perspektiv på Norden
– Island i Skagen” – kunstudstilling med 8 islandske kunstnere: Hrönn Einarsdöttur, Jönina Bjhörg
Helgadöttir, Dagrun Matthiasdöttir, Thora Karlsdottir, Thorri Hringsson, Gudmundur Armann Sigurjonsson,
Thrándur Thórarinsson og Ólafur Sveinsson. Den anden udstilling hedder ”Skagen – en by i forandring” - en
lokalhistorisk udstilling om udviklingen i Skagens arkitektur, et samarbejde mellem Foreningen
Onsdagsskolen og Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet.
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, Regin Jørgensen, Holger Poulsen, Ginny Page, Christophe Siel, Gustaw Iwinski, Søren Lyngby og
Tine Lilholt. 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 portrætmalere. Regin Jørgens der
fanger stemningen fantastisk med hans malerier fra bl.a, Færøerne. Og til sidst den unge talentfulde maler
fra Frederikshavn, Christophe Siel, som har evnen til at lave et lille eventyr i alle hans malerier. Åbningstider:
Tirsdag-lørdag kl. 11.00-16.00 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
Galleri Molevit, Jens Klarupsvej 1, Skagen: Galleri Molevit er beliggende i Skagen Midtby, og har
udstillere fra påske til efteråret uge 42. I galleriet finder du kunst sammen med den udøvende kunstner,
som selv driver og passer galleriet. Kunstneren er altid til rådighed til en snak om de udstillede kunstværker.
7.-21. maj: Udstilling med Merete Roy - http://mrkunst.dk og Jette Reinert - http://www.reinert.dk Fra 22.
maj: Gitte Lustrup - farverigt billedkunst samt andre unika håndlavede ting - http://www.gittelustrup.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
Strandgalleriet/Gallerie Rasmus, Jeckelsvej 4, 9990 Skagen: Udstilling med en række af Gallerie
Rasmus' spændende danske og udenlandske kunstnere. Oplev fx disse kunstnere: Ole Fick, Susanne
Aamund, Ken Denning, Anders Moseholm, Betina Huber, Kirsten Bøgh, Gitte Degnemark, Vivica Møller samt
Anne Brérot, Pierre Bonetto, Janusz Tyrpak, Artigasplanas og Benjamin Torcal Torres. Åbent 10.-13. &
19.-21. maj kl. 16.00-18.00.

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Drachmanns Hus, Hans Bags Vej 21, Skagen: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: mandag – fredag kl. 10.00-16.00 samt helligdage
kl. 11.00-16.00. Dog lukket 2. pinsedag d. 21. maj 2018.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: mandag-fredag kl. 10.00-16.00. Lørdag-søndag kl.
11.00-16.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 59, Skagen: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Sandormen, P.Pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 10.00-16.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-27. maj: Torsdag, lørdag-søndag
kl. 11.00-15.00. 21. maj kl. 11.00-15.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Dagligt kl. 10.00-18.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: forevisninger: onsdage kl. 10.00 og lørdage kl.
15.00. Ekstra forevisninger: 10.-13. samt 19.-21. maj: forevisninger kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Kr. Himmelfartsdag (10/5)

kl. 10.00-14.00

2. pinsedag (21/5)

Lukket

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Skagens Bibliotek vil være bemandet:
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
10.00
10.00

-

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
13.00
13.00

Kr. Himmelfartsdag – 10. maj:
Lørdag og Pinsedag – 19.-20. maj:
2. pinsedag – 21. maj:

Kl. 10.00-14.00
Kl. 10.00-13.00
Lukket

Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Computere med internetadgang til fri
afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger
koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket. Tlf.: 98 45 92 00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
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 !

