Fredag d. 1. juni
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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: ”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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00 & kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennessee Plates”.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Tom Wittorff (Akustisk Rock).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captains Crew”.

Lørdag d. 2. juni
Kl. 08.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Aurora” fra rederiet ” P&O Cruises”. Skibet er sejlet
fra Klaipeda og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 2000 pers.
Kl. 09.30: Cafe Hack - Radio talkshow besøger Skagen Fiskerestaurant med ”Dahl på Hack”. Gæst: Peter
Quortrup Geisling + ?. Pris pr. person 345,- inkl. cremant + brunch. Billetter bestilles på th@skfisk.dk (det er
ikke muligt at booke via SMS, telefonopkald eller på de sociale medier).
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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00 & kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennessee Plates”.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”All Stars” (Rock).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Captains Crew”.

Søndag d. 3. juni
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 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. 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: 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. 11.00: ”Lyden af Skagen” – unik koncert i ”Smag1/1010vin”, Fiskergangen 12A, Skagen. Hvordan lyder
Nordjylland? Dette spørgsmål var startskuddet til et samarbejde mellem komponisten Thomas Albæk og
lydkunstneren Morten Poulsen, der begge er bosiddende i det nordjyske. Morten besøgte Skagen d. 6.
marts. Her indsamlede han lyde fra havnen, havet og naturen omkring Skagen. Entré kr. 250,- incl.
brunchmenu. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med SMAG1 og 1010 Vin.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”MESTERDETEKTIVEN SHERLOCK GNOMES”. 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: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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 ½åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 4. juni
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. 11.00-12.30: 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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: 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. 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: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.

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. 5. juni – Grundlovsdag
Kl. 08.00-19.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Mein Schiff 3” fra rederiet ”Tui Cruises”.
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og damerne” - Birgit Bernth underholder i
Drachmanns gamle have med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på
godt og ondt kom til præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl.
Få hele historien – og mere til – om digteren og damerne. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner.
Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Skiveren: LIFEprojekt – naturgenopretning på klit og ved rende. På hede og klitarealer og
langs renden fjernes træerne, til gavn for et landskab med stor diversitet og historisk værdi. Området er en
del af Hulsig Hedes naturgenopretning og Lifeprojekt. Vi tager en snak om fordele og konsekvenser igennem
projektet. Medbring gerne spørgsmål. Mødested: Kør ad Råbjergvej til Skiveren, hold øje med ugleskilt.
Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør: Naturstyrelsen Vendsyssel/LIFE Hulsig Hede.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00: Grundlovsmøde på torvet v/ Kulturhus Kappelborg. Igen i år fejres Grundloven på Kappelborg.
Kurt Kirkedal Jensen, tidl. borgmester i Skagen fra 1994-200 og vaskeægte skagbo, holder årets
grundlovstale. Fra sine teenageår og frem til 1983 var Kurt fisker og derefter ansat nogle år i fiskeindustrien.
Siden blev han næstformand og formand for daværende SID. Den dag i dag fornægter Kurts demokratiske
sindelag sig ikke, og han har takket ja til at holde årets grundlovstale i sin hjemby. Eftermiddagen byder
desuden på underholdning og fællessang. Fri entré. Alle er velkomne. Medbring gerne kaffe, kage og
klapstol. ARRANGØR: Skagen Byting i samarbejde med Kulturhus Kappelborg.
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. 6. juni
Kl. 07.00-10.30: Morgentur på Skagen Havn. Kan du lide at komme tidligt op, så er denne tur noget for
dig. Dagen starter ved Fiskeauktionen, hvor guiden fortæller om auktionen før og nu. På den videre tur
hører du om havnens historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Du besøger kystredningsstationen og
hører om det farefulde redningsarbejde. Ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets mange spændende

opgaver. Herefter er det tid til at besøge det store vodbinderi COSMOS Trawl, hvor du ser hvordan de store
trawl fremstilles. Hvis muligt får du en sludder med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den
svenske Sømandskirke og fortællingen om dens spændende historie. Her har du mulighed for at købe en
kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl til. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen
før el. online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 - Online bestilling til turen slutter 2 dage før men prøv at ringe for evt. ledige pladser på tlf. 98 44 13 77. Min. 2 deltagere. Max 25 deltagere. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Bemærk!
Turen er ikke egnet for børn, og det anbefales, at du husker varmt fodtøj og en ekstra trøje.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Fyrskibskaptajnens mange møbler” På Kystmuseets Skagen kan man opleve en samling helt unikke, håndsnedkererede møbler med mange
udskæringer og indlagt perlemor, rav og elfenben. Møblerne er lavet af teak og mahogni, og en del af træet
stammer fra strandede skibe. Møblerne blev lavet af den energiske købmandsuddannede fyrskibskaptajn,
kanonbådskommandør, oversprængmesteren m.m. Johan Peter Larssen. Han var født i Sæby 1822 i en stor
søskendeflok. Moren var præstedatter, og faren var en tidligere kaperkaptajn fra Sydnorge, som var kommet
til Danmark under englandskrigene for at ernære sig som kaper. For at få lov til at gifte sig med sin udkårne
måtte den barske kaper fald til ro med et borgerligt hverv og slog sig derfor ned som købmand i Sæby, hvor
Johan Peter Larssen voksede op. Denne foretagsomme, kreative og specielle mand endte sine dage i Højen i
1896 efter et yderst begivenhedsrigt liv. 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 18.00: ”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. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst, Drejerstien 9, Skagen. Pris kr. 50,- pr. pers. inkl. kaffe, 1 stk. brød og
præmier. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44 12 50 el. 21 69 81 91.
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: ”Så stævner vi ud” – Drachmannkvartetten underholder i Drachmanns Hus. Sæsonen indledes
som sædvanlig med en aften med Drachmann-tekster. Holger Drachmanns navn og virke har stor betydning
for dansk kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie. Vin, kvinder og
sang var vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet, når
Drachmannkvartetten inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie
Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 7. juni
Kl. 08.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Saga Sapphire” fra rederiet ”Saga Cruises”. Skibet
er sejlet fra Dover og skal efter Skagen til København. Passagerantallet er ca. 750 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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste
tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
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: Månedens billede på Skagens Museum. Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortæller om
Michael Anchers store værk ”En Barnedaab”, 1883-1887. Værket hænger normalt på Ribe Kunstmuseum
men er udlånt til Skagens Museum i forbindelse med den aktuelle særudstilling. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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 smagsmæssigt fra Skagen og helt til
Jamaica med stop i Norge, Danmark, Frankrig, Belgien, Spanien, USA og så afsluttes på Jamaica. De
veltilberedte retter præsenteres af hotellets køkkenchef Allan Vinther, og øllets fortælling præsenteres af øl
kenderen Michael Stenwei. 7 lækre retter og 7 øl-tastings. Pris pr. person kr. 395,-. Tilmelding på tlf. 98 44
22 33.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”C´est la vie!”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 8. juni
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: ”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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Thomas Pedersen” (Rock – ”Den Syngende Bager”).
Kl. 19.30-23.00: Ålbæk Klitplantage: Natravnen og fugleliv ved å og krat. Spændende forårstur i
plantagen. Egetræerne står i blomst, nyt løv pryder. Fuglene klarer sig godt i plantagen. Småfuglene kvidrer
langs åen. Ruten går over Søndre Stenslette, her nyder vi den medbragte kaﬀe/te. Solen går ned kl. 22:15
og vi befinder os nu i et område hvor natravnen yngler. Tiden er kommet, hvor der er mulighed for at opleve
fuglen, som er omgivet af megen mystik. Nu i skumringen er natravnen på insektjagt, dens snurrende sang
høres vidt omkring, den markerer sit territorium. Pris 50 kr. børn 0 kr. Billetter skal købes på forhånd på
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen eller online på https://www.skagentourist.dk/booking/28879 Mødested: Knasborgvej Syd for Ålbæk, ved Nordspidsvej i Ålbæk klitplantage. Se
efter ugleskiltet. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og ornitolog Henning Schmidt samt input fra
Skagen fuglestation. Arrangør: Naturstyrelsen
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Båndsalat”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 9. juni
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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00: Fødselsdagsomvisning i Anchers Hus. Den 9. juni 2018 er det 169 år siden Michael Ancher blev
født. I den anledning kan husets gæster komme med på en tur rundt i det hus, der dannede rammen om
Michael Anchers familieliv med hustruen Anna og datteren Helga. Huset indeholder hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Michael og Anna Anchers hjem, Anchers Hus, står i dag stort set, som da familien levede i det fra 1884 og
frem til Anna Anchers død i 1935. Varighed ca. 45 min. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: Fødselsdagsomvisning i Skifersalen på Skagens Museum. "I anledning af Michael Anchers 169
årsfødselsdag den 9. juni tilbydes en omvisning i særudstillingen ”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. Den offentlige omvisning foregår i den første separatudstilling om Michael
Ancher i knap 20 år og 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 de billeder, hvor fiskerne er i forgrunden. Varighed ca.
45 min. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Nellie BM & Søren Ahlgreen” (Blues & Boogie).
Kl. 21.00: ”Blues Jamboree” i Kulturhus Kappelborg. Blues og roots uden filter med nogle af Danmarks
bedste musikere inden for genren. Spontant, råt og upoleret - her lægges ingen faste planer på forhånd der spilles og jammes uden sætliste, som man gjorde dengang blues'en var ung og farlig. Forvent
musikalske overraskelser, og mesterlig blues, spillet med virtuositet og hjerte af Paul Banks, Jakob Munck,
Mik Schack, Svante Sjöblom, Peter Nande og Olav Poulsen. Entré kr. 180,-. Baren åbner kl. 20.00.
Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller 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.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 10. juni
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 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. 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: 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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ” MESTERDETEKTIVEN SHERLOCK GNOMES”. 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: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”C´est la vie!”. 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. 11. juni
Kl. 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: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.

Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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. 12. juni
Kl. 10.00-12.00: Snapseurter og orkideer – naturtur fra Naturhistorisk Museum. På turen ser vi på hede
mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke nødvendigt.
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og damerne” - Birgit Bernth underholder i
Drachmanns gamle have med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på
godt og ondt kom til præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl.
Få hele historien – og mere til – om digteren og damerne. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner.
Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
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: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”SOLO: A STAR WARS STORY”. 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. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.

Onsdag d. 13. juni
Kl. 07.00-10.30: Morgentur på Skagen Havn. Kan du lide at komme tidligt op, så er denne tur noget for
dig. Dagen starter ved Fiskeauktionen, hvor guiden fortæller om auktionen før og nu. På den videre tur
hører du om havnens historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Du besøger kystredningsstationen og
hører om det farefulde redningsarbejde. Ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets mange spændende
opgaver. Herefter er det tid til at besøge det store vodbinderi COSMOS Trawl, hvor du ser hvordan de store
trawl fremstilles. Hvis muligt får du en sludder med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den
svenske Sømandskirke og fortællingen om dens spændende historie. Her har du mulighed for at købe en
kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl til. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen
før el. online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 - Online bestilling til turen slutter 2 dage før men prøv at ringe for evt. ledige pladser på tlf. 98 44 13 77. Min. 2 deltagere. Max 25 deltagere. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Bemærk!
Turen er ikke egnet for børn, og det anbefales, at du husker varmt fodtøj og en ekstra trøje.
Kl. 08.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Navigator of the Seas” fra rederiet ”RCCL”. Skibet er
sejlet fra Helsinki og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 3800 pers.

Kl. 08.00-19.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Silver Spirit” fra rederiet ”Silversea Cruises”. Skibet
er sejlet fra Oslo og skal efter Skagen til København. Passagerantallet er ca. 500 pers.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Fyrskibskaptajnens mange møbler” På Kystmuseets Skagen kan man opleve en samling helt unikke, håndsnedkererede møbler med mange
udskæringer og indlagt perlemor, rav og elfenben. Møblerne er lavet af teak og mahogni, og en del af træet
stammer fra strandede skibe. Møblerne blev lavet af den energiske købmandsuddannede fyrskibskaptajn,
kanonbådskommandør, oversprængmesteren m.m. Johan Peter Larssen. Han var født i Sæby 1822 i en stor
søskendeflok. Moren var præstedatter, og faren var en tidligere kaperkaptajn fra Sydnorge, som var kommet
til Danmark under englandskrigene for at ernære sig som kaper. For at få lov til at gifte sig med sin udkårne
måtte den barske kaper fald til ro med et borgerligt hverv og slog sig derfor ned som købmand i Sæby, hvor
Johan Peter Larssen voksede op. Denne foretagsomme, kreative og specielle mand endte sine dage i Højen i
1896 efter et yderst begivenhedsrigt liv. 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 18.00: ”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. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst, Drejerstien 9, Skagen. Pris kr. 50,- pr. pers. inkl. kaffe, 1 stk. brød og
præmier. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44 12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”SOLO: A STAR WARS STORY”. 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: ” Vidt har jeg flakket i verden” – Drachmannkvartetten underholder i Drachmanns Hus. Både
Holger Drachmann, H. C. Andersen og Evert Taube elskede at rejse. Holger Drachmanns navn og virke har
stor betydning for dansk kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie. Vin,
kvinder og sang var vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet, når
Drachmannkvartetten inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie
Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 14. juni
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste
tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
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: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Pasteller i fokus” – temaomvisning på Skagens Museum. På denne omvisning vil
papirkonservator Mette Humle Jørgensen– med udgangspunkt i pastellen "Ved kaminilden, portræt af Holger
Drachmann" (1903) af P.S. Krøyer – fortælle om pastelteknik og papirtyper samt om, hvordan man
konserverer og udstiller de meget sarte pasteller. Omvisningen er gratis for museets gæster.

Kl. 19.30: Tøseaften i Skagen Bio som viser filmen ”I Feel Pretty”. 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. 130,- inkl. et glas vin og tapasanretning.

Fredag d. 15. juni
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: ”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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Poul Ewald & Klaus Baba” (Bluesrock).
Kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med Mads Toghøj.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Staying Alive”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Lørdag d. 16. juni
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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.

Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”You Name It” (rock´n Roll, Blues & Soul).
Kl. 18.30-20.00: Naturvandring på toppen af Jylland. Turen starter med en fortælling om og et besøg i Det
Hvide Fyr og om Grenen Fredningens tilblivelse. Vandreturen går først ind i grønklitterne, og videre frem til
Vippefyret og Sønderstrand. Der fortsættes med en bytur med omtale af byggeskik og traditioner og et
besøg i en særdeles særpræget have. Turledere: Flemming Thorning-Lund og Hans Nielsen (Skagen
Lokalhistoriske Forening). Tilmelding er nødvendig til Erik Rømer, tlf. 23 30 03 29. Arr.: Danmarks
Naturfredningsforening Frederikshavn/Læsø.
Kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med Mads Toghøj.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Staying Alive”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe Trio”.

Søndag d. 17. juni
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 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. 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: 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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 13.00-16.00: ”De Vilde Blomsters Dag” - I dag holder Danmark Vilde Blomsters Dag for at sætte fokus
på Danmarks vilde natur. De vilde blomster står rundt omkring i vores landskab og lyser op på den ene eller
den anden måde. Men hvad hedder de? Hvordan vokser de? Alt dette og meget andet kan du få svar på, når
vi går rundt i et enestående landskab, hvor vi bl.a. skal se klokkeensian og orkideer. Turledere: Botaniker
Marianne Kristiansen og Sisse Lindholm. Mødested: Råbjerg Kirke, Råbjergvej 246, Ålbæk. Det er gratis at
deltage.
Kl. 13.30: 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”BREATHE”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Mandag d. 18. juni
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: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
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. 19. juni
Kl. 10.00-12.00: Snapseurter og orkideer – naturtur fra Naturhistorisk Museum. På turen ser vi på hede
mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke nødvendigt.
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og damerne” - Birgit Bernth underholder i
Drachmanns gamle have med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på
godt og ondt kom til præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl.
Få hele historien – og mere til – om digteren og damerne. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner.
Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Bunkertur på Sønderstrand. Få en spændende oplevelse og følg med på den interessante
tur gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Du har måske lagt mærke til de mange
betonbunkere, der ligger langs kysten ved Skagen? På denne tur finder du af, hvorfor de ligger lige der –
hvad de er blevet brugt til, og ikke mindst hvorfor de blev brugt sådan. Guiden svarer gerne på mange flere
spørgsmål på denne historiske tur langs stranden. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 35 deltagere.
Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/535 Turen starter og slutter på P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen.
Kl. 14.00-16.00: På tur i digternes fodspor - Denne tur tager sin begyndelse ved Brøndums Hotel, hvor
guiden starter med at fortælle fascinerende historier om H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra kommer du

forbi Saxilds Gaard, der i sin tid var ejet af forfatter Ole Wivel, videre til Harald Bergsteds hus og den
tidligere borgmestergård, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Turen fortsætter ad Kappelborgvej
forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, til Drachmanns Hus, samt Alex Sechers, Steen
Kaaløs og Jesper Ewalds huse. Der afsluttes med et kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra stranden
ved det yderste Vesterby. Tilmelding på Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr.
100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536
Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted: Vestre Strandvej – ved stranden.
Kl. 14.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Sea Cloud II” fra rederiet ”Sea Cloud Cruises”.
Passagerantallet er ca. 100 pers.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”BREATHE”. 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. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.

Onsdag d. 20. juni
Kl. 07.00-10.30: Morgentur på Skagen Havn. Kan du lide at komme tidligt op, så er denne tur noget for
dig. Dagen starter ved Fiskeauktionen, hvor guiden fortæller om auktionen før og nu. På den videre tur
hører du om havnens historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Du besøger kystredningsstationen og
hører om det farefulde redningsarbejde. Ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets mange spændende
opgaver. Herefter er det tid til at besøge det store vodbinderi COSMOS Trawl, hvor du ser hvordan de store
trawl fremstilles. Hvis muligt får du en sludder med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den
svenske Sømandskirke og fortællingen om dens spændende historie. Her har du mulighed for at købe en
kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl til. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen
før el. online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 - Online bestilling til turen slutter 2 dage før men prøv at ringe for evt. ledige pladser på tlf. 98 44 13 77. Min. 2 deltagere. Max 25 deltagere. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Bemærk!
Turen er ikke egnet for børn, og det anbefales, at du husker varmt fodtøj og en ekstra trøje.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Fyrskibskaptajnens mange møbler” På Kystmuseets Skagen kan man opleve en samling helt unikke, håndsnedkererede møbler med mange
udskæringer og indlagt perlemor, rav og elfenben. Møblerne er lavet af teak og mahogni, og en del af træet
stammer fra strandede skibe. Møblerne blev lavet af den energiske købmandsuddannede fyrskibskaptajn,
kanonbådskommandør, oversprængmesteren m.m. Johan Peter Larssen. Han var født i Sæby 1822 i en stor
søskendeflok. Moren var præstedatter, og faren var en tidligere kaperkaptajn fra Sydnorge, som var kommet
til Danmark under englandskrigene for at ernære sig som kaper. For at få lov til at gifte sig med sin udkårne
måtte den barske kaper fald til ro med et borgerligt hverv og slog sig derfor ned som købmand i Sæby, hvor
Johan Peter Larssen voksede op. Denne foretagsomme, kreative og specielle mand endte sine dage i Højen i
1896 efter et yderst begivenhedsrigt liv. 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 18.00: ”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. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst, Drejerstien 9, Skagen. Pris kr. 50,- pr. pers. inkl. kaffe, 1 stk. brød og
præmier. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44 12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 19.30-21.30: Koncert med Gasterne - Kom i godt og velklingende selskab på Kystmuseet Skagen.
Gasterne synger stemningsfulde danske og udenlandske viser og sange om hav og søfart, tjæret tovværk,
afsked, gensyn og andre store følelser. Det 20 mand store kor har et bredt og meget varieret repertoire og
synger bl.a. på svensk, russisk, engelsk og tysk. Koncerten ledsages af spændende foredrag, denne aften
om ”Englandsfiskeriet”. Billetterne koster 100,- og inkluderer en sandwich og et glas vin. Billetsalg:
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”BREATHE”. 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: ”Drachmann og andre Skagendigtere” - Et program med tekster af blandt andre Holger
Drachmann, Sten Kaalø, Ole Wivel og Harald Bergstedt. Holger Drachmanns navn og virke har stor
betydning for dansk kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie.
Vin, kvinder og sang var vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet,
når Drachmannkvartetten inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie

Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 21. juni
Kl. 09.00-17.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Azura” fra rederiet ”P&O Cruises”. Skibet er sejlet
fra København og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 3100 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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste
tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
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: Månedens billede på Skagens Museum. Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortæller om
Michael Anchers store værk ”En Barnedaab”, 1883-1887. Værket hænger normalt på Ribe Kunstmuseum
men er udlånt til Skagens Museum i forbindelse med den aktuelle særudstilling. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.00: Kondibingo i Ålbæk. Pladesalg frem til kl. 19.30. Mødested: Skagensvej 23, Ålbæk. Arr.: FDF
Ålbæk.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”BREATHE”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Fredag d. 22. juni
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: ”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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Danni Mikkelsen” (Akustisk Rock).
Kl. 19.00: Koncert med Lektor Linds - Traditionen tro er der glad jazz på Grenen Kunstmuseum aftenen før
Skt. Hans. Oplev en spændende aften med Lektor Linds orkester. Repertoiret spænder fra det nordiske
viserepertoire til traditionel og swingende jazz med de gamle kendte numre fra Armstrong, Glenn Miller og
alle de andre evergreens fra den tid, da glad jazz var tidens store hit. Entré kr. 125,-. Billetter købes ved
indgangen.
Kl. 19.00-?: Danmarks Nordligste lastbiltræf. Spisebilletter kr. 179,-. Sted: Skødelundsvej 5, Ålbæk.
Kl. 21.30-02.00: Bunken Klitplantage til Råbjerg Mile: Midsommernat-tur – Lyde, lys og natravn.
Vandreturen går igennem plantagen og ud til Milen og solnedgangen. Natten bliver ikke kortere, og den lune
midsommernat, bringer os ganske tæt på fine oplevelser. Naturen går til ro, eller gør den? Hvem pusler
rundt i stilheden, er det rådyr med lam eller, er de første strandtudseunger ved at forlade vandhullet? Eller
vogter tranerne i majestætisk ro over næste generation. Solen går ned ca. 22:22 Vi finder læ og udsigt, og
vi bruger ca. en halv time, til egen fordybelse. Når vi går tilbage, så er natravnen i gang med spændende
lyde, den markerer sit territorium, og ses af og til på jagt efter nattens insekter, næste generation skal
fodres. Bemærk: Pris 50. kr. børn 0 kr. Billetter skal købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre
Strandvej 10, Skagen eller online på https://www.skagen-tourist.dk/booking/28896 Medbring Kaffe/te samt
tæppe eller varm jakke. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og ornitolog Henning Schmidt. Mødested:
P-pladsen ved Råbjerg Mile. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Attention Please”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Peter Abrahamsen trio”.

Lørdag d. 23. juni – Skt. Hans aften
Kl. 10.00-?: Danmarks Nordligste lastbiltræf. Musik, mad, drikke og strip. Hoppeborg til børn. Sted:
Skødelundsvej 5, Ålbæk
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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: Koncert på havnen ved museumskutteren ”Hansa”. Gasterne holder en helt speciel koncert på
havnen, foran museets skib ”Hansa”. Gasterne vil synges sange om livet på havet og fiskeri. Det hele løber
af stablen klokken 12. Så kom med til god underholdning på havnen i Skagen. Gratis for alle der kommer
forbi på havnen.
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Small Amsterdam” (Pop, rock, dansk & hits).
Kl. 15.00: ”Sankt Hansblus på Skagen strand” - Temaomvisning på Skagens Museum. I anledning af Sankt
Hansaften fortæller vi om tilblivelsen af Krøyers sidste store figurmaleri. Her har han samlet repræsentanter
fra kunstnerkolonien, medlemmer af byens bedre borgerskab samt nogle af de fastboende skagboer i en stor
kreds omkring et sankthansbål på Skagen Sønderstrand. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.00-22.00: Skt. Hans aften fejres på Ålbæk Havn. Aftenen starter med grill selv. Bådelauget sælger
øl, vin, sodavand samt kaffe og kage. Gratis snobrødsdej og en sodavand til alle børn. Kl. 19.30: Båltale v/
regionsrådsmedlem Tina Kjellberg. Bålet tændes kl. 19.45. Christian Nefers orkester står for den musikalske
underholdning. Arr.: Aalbæk Bådelaug/Aalbæk Borgerforening.
Kl. 21.00: Skt. Hans aften er en aften med stolte traditioner i Skagen. Hvert år mødes tusindvis af
mennesker på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Velkomst v/ Turistdirektør René Zeeberg. Musikalsk
underholdning v/ Anders Teigen & Knud-Erik Thrane & sangerinde Lise Robenhagen Hjørne. Båltaler: Operasangerinde Ditte Højgaard Andersen. Kl. 21.30: Bålet tændes. Årets Heks er lavet af børnene i
Brovandeskolens SFO. Kullene til Vippefyret Sct. Hans aften er sponsoreret af LHM – www.lhm.dk
Kl. 21.00: Sct. Hans bål på stranden ved Solnedgangspladsen. Båltaler: Kurt Kirkedal Jensen. Bålet tændes
ca. kl. 21.20. Arr.: Gl. Skagen Grundejerforening.
Kl. 21.00: Sct. Hans bål på Hulsig Strand ved Karredvej. Snobrød til børnene samt salg af drikkevarer.
Båltaler: Jens Kirkeby. Arr.: Hulsig Borgerforening.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Attention Please”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Peter Abrahamsen trio”.

Søndag d. 24. juni
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 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. 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: 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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”BREATHE”. 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. 16.30: Visesang på Iscaféen v/ Skagen Bamsemuseum. Hummerfisker Ole Sylow og tidligere
børnetandlæge Poul Bendixen gentager succesen med at genopfriske mange af de gode, gamle og
velkendte sange og revyviser, sunget i sin tid af bl.a. Osvald Helmuth. Fri entré.

Mandag d. 25. juni
Kl. 08.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Navigator of the Seas” fra rederiet ”RCCL”. Skibet er
sejlet fra Helsinki og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 3800 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: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,

der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.

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.
Kl. 19.00: Kondibingo med start fra Hulsig banegårdsplads. Slut i Hulsig forsamlingshus på Kandestedvej
med gratis kaffe, sodavand og kage.

Tirsdag d. 26. juni
Kl. 09.30-12.00: Opdag Skagen Havn – sjov for børn. Tur med Skagen Børneguide. På havnen myldrer det
med folk, der arbejder med mange spændende ting. Du kan opleve hvad der egentlig sker på en
fiskeauktion, og du må gerne prøve at ringe med klokken, men du skal nok - ikke - klø dig på næsen, for så
er det måske dig, der skal have 100 kg fisk med hjem i lommen! Turen går også forbi redningsbåden, og du
kommer på besøg hos en ”ægte” vodbinder. På vejen tilbage er der stop ved Isværket, og her venter der en
kold overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen
på havnen. Pris inkl. guide: kr. 80,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 5-14 år (kun iflg. m. 1 voksen).
Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben, fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00-12.00: Snapseurter og orkideer – naturtur fra Naturhistorisk Museum. På turen ser vi på hede
mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris kr. 50,-. Tilmelding ikke nødvendigt.
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og damerne” - Birgit Bernth underholder i
Drachmanns gamle have med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på
godt og ondt kom til præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl.
Få hele historien – og mere til – om digteren og damerne. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner.
Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: På ravjagt – hyggetur for børn med Skagen Børneguide. Jagten på rav starter på Skagen
Nordstrand, hvor du skal samle både rav, skaller, sten og mystiske ting der er skyllet op – hvor mon de
kommer fra, og hvad har de været brugt til? Pludselig glimter havets guld - et stykke rav - i sandet, og du
hører om hvordan rav bliver til, hvor gammelt det er, og du prøver at slibe lidt på det. Der er også
konkurrence om hvem der finder den mest blå, mest grønne eller mest farvestrålende sten. Måske er det dig
der vinder! Husk tilmelding og betaling til Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved
Nordstrand - for enden af Batterivej. Pris inkl. guide: kr. 80,00 pr. deltager - turen er egnet for børn fra 3 12 år (kun iflg. m. 1 voksen). Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe drikkelse.
Kl. 14.00-16.00: Bunkertur på Sønderstrand. Få en spændende oplevelse og følg med på den interessante
tur gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Du har måske lagt mærke til de mange
betonbunkere, der ligger langs kysten ved Skagen? På denne tur finder du af, hvorfor de ligger lige der –
hvad de er blevet brugt til, og ikke mindst hvorfor de blev brugt sådan. Guiden svarer gerne på mange flere
spørgsmål på denne historiske tur langs stranden. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 35 deltagere.

Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/535 Turen starter og slutter på P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen.
Kl. 14.00-16.00: På tur i digternes fodspor - Denne tur tager sin begyndelse ved Brøndums Hotel, hvor
guiden starter med at fortælle fascinerende historier om H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra kommer du
forbi Saxilds Gaard, der i sin tid var ejet af forfatter Ole Wivel, videre til Harald Bergsteds hus og den
tidligere borgmestergård, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Turen fortsætter ad Kappelborgvej
forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, til Drachmanns Hus, samt Alex Sechers, Steen
Kaaløs og Jesper Ewalds huse. Der afsluttes med et kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra stranden
ved det yderste Vesterby. Tilmelding på Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr.
100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536
Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted: Vestre Strandvej – ved stranden.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Jurassic World 2 – Fallen Kingdom”- 3D. 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: ”30 år efter – og vi er her endnu!” - I 30 år har Drachmannpigerne skabt en ganske særlig
stemning med musik, sang, humor og masser af hygge i Drachmanns atelier. Pigernes bagland er
Drachmannklubben som i år fejrer 50 års jubilæum, og det er 110 år siden, at hovedpersonen Holger
Drachmann døde – alt i alt et mærkeår. Drachmannpigerne er: Grethe Smidt, Inge Marie Brandhof og Hanne
Aavang akkompagneret på klaver af Mogens Jeppesen. Entré kr. 150,-. Billetter købes på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/19619
Kl. 22.00-23.30: Natravne og myreløver i klitplantagen - naturtur fra Naturhistorisk Museum. Et af de få
steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i
sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Mødested: Naturhistorisk Museum.
Tilmelding ikke nødvendigt. Pris voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-.

Onsdag d. 27. juni
Kl. 07.00-10.30: Morgentur på Skagen Havn. Kan du lide at komme tidligt op, så er denne tur noget for
dig. Dagen starter ved Fiskeauktionen, hvor guiden fortæller om auktionen før og nu. På den videre tur
hører du om havnens historie, fiskerivirksomhederne og værfterne. Du besøger kystredningsstationen og
hører om det farefulde redningsarbejde. Ved lodsstationen fortælles om lodsvæsenets mange spændende
opgaver. Herefter er det tid til at besøge det store vodbinderi COSMOS Trawl, hvor du ser hvordan de store
trawl fremstilles. Hvis muligt får du en sludder med en af vodbinderne. Turen slutter med et besøg i Den
svenske Sømandskirke og fortællingen om dens spændende historie. Her har du mulighed for at købe en
kop kaffe/the med kirkens berømte kanelsnegl til. Tilmelding på Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen
før el. online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26004 - Online bestilling til turen slutter 2 dage før men prøv at ringe for evt. ledige pladser på tlf. 98 44 13 77. Min. 2 deltagere. Max 25 deltagere. Pris kr.
150,- som betales ved tilmelding. Startsted: Auktionshallen. Slutsted: Den svenske Sømandskirke. Bemærk!
Turen er ikke egnet for børn, og det anbefales, at du husker varmt fodtøj og en ekstra trøje.
Kl. 09.30: Morgensang i Skagen Kirke - Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv. Med en salme eller
to er der noget at gå videre på. Det tager ca. 20 min. Alle er velkomne.
Kl. 10.00-12.00: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.

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. 11.00-15.00: Aktivitetsdag. Knytning – vod og bælter. Sted: Simons Raaling, Engvej, Ålbæk.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Fyrskibskaptajnens mange møbler” På Kystmuseets Skagen kan man opleve en samling helt unikke, håndsnedkererede møbler med mange
udskæringer og indlagt perlemor, rav og elfenben. Møblerne er lavet af teak og mahogni, og en del af træet
stammer fra strandede skibe. Møblerne blev lavet af den energiske købmandsuddannede fyrskibskaptajn,
kanonbådskommandør, oversprængmesteren m.m. Johan Peter Larssen. Han var født i Sæby 1822 i en stor
søskendeflok. Moren var præstedatter, og faren var en tidligere kaperkaptajn fra Sydnorge, som var kommet
til Danmark under englandskrigene for at ernære sig som kaper. For at få lov til at gifte sig med sin udkårne
måtte den barske kaper fald til ro med et borgerligt hverv og slog sig derfor ned som købmand i Sæby, hvor
Johan Peter Larssen voksede op. Denne foretagsomme, kreative og specielle mand endte sine dage i Højen i
1896 efter et yderst begivenhedsrigt liv. 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00-17.00: Skagen: Krøyers Hus og byfogedgården - Omvisning i Krøyers Hus. Krøyers Hus er i dag
administrationen for Naturstyrelsen Vendsyssel. Mange statsmæssige anliggender og opgaver har igennem
århundreder været udført fra denne adresse. En medarbejder fra Naturstyrelsen viser rundt i huset og
fortæller om en godt 200 års periode, lige fra den gang hvor Byfoged Lund i 1802 købte gården og til P. S.
Krøyer flyttede ind i den del af huset som Ulrik Plesner tegnede til sommerbeboelse. Pris: Voksne 50 kr. –
Børn under 14 år gratis. Billetter skal købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10,
Skagen eller on-line på https://www.skagen-tourist.dk/booking/28669 Bemærk: Fortællingen foregår på
dansk. Mødested: Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen. Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Kl. 18.00: ”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. 19.00: Sommerbridge i Virkelyst, Drejerstien 9, Skagen. Pris kr. 50,- pr. pers. inkl. kaffe, 1 stk. brød og
præmier. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44 12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Jurassic World 2– Fallen Kingdom”- 3D. 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: Toner i sommernatten - Stemningsfuld sommeraften med musik i Hulsig kirke. Kammermusik
med Olga og Taras Danilyk, violin og Rikke Kursch, orgel. Barokkoncert med værker af bl.a. Bach, Locatelli,
Buxtehude og Vivaldi. Entré kr. 75,-.
Kl. 20.00: ” Vin, kvinder og sang” - En festlig aften med tekster af Holger Drachmann, Hans Hartvig
Seedorff, Nis Petersen og Sigfred Pedersen. Holger Drachmanns navn og virke har stor betydning for dansk
kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie. Vin, kvinder og sang var
vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet, når Drachmannkvartetten
inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie Gabrielsson, Jesper
Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 28. juni
Kl. 09.30-12.00: Opdag Skagen Havn – sjov for børn. Tur med Skagen Børneguide. På havnen myldrer det
med folk, der arbejder med mange spændende ting. Du kan opleve hvad der egentlig sker på en
fiskeauktion, og du må gerne prøve at ringe med klokken, men du skal nok - ikke - klø dig på næsen, for så
er det måske dig, der skal have 100 kg fisk med hjem i lommen! Turen går også forbi redningsbåden, og du
kommer på besøg hos en ”ægte” vodbinder. På vejen tilbage er der stop ved Isværket, og her venter der en
kold overraskelse. Tilmelding/ betaling til Skagen Turistbureau inden turens start. Mødested: Fiskerstatuen
på havnen. Pris inkl. guide: kr. 80,- pr. deltager. Turen er egnet for børn fra 5-14 år (kun iflg. m. 1 voksen).
Bemærk: Medbring varmt tøj på både arme og ben, fornuftigt fodtøj.
Kl. 10.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres ! Vi dissekerer en haj og ser
på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles med hajer. Til dette
arrangement er der begrænset antal pladser. Billetter skal reserveres ved henvendelse til museet på tlf. 61
31 00 73. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-. Prisen er inklusiv
museumsbesøg.
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. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste
tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 13.30-15.30: På ravjagt – hyggetur for børn med Skagen Børneguide. Jagten på rav starter på Skagen
Nordstrand, hvor du skal samle både rav, skaller, sten og mystiske ting der er skyllet op – hvor mon de
kommer fra, og hvad har de været brugt til? Pludselig glimter havets guld - et stykke rav - i sandet, og du
hører om hvordan rav bliver til, hvor gammelt det er, og du prøver at slibe lidt på det. Der er også
konkurrence om hvem der finder den mest blå, mest grønne eller mest farvestrålende sten. Måske er det dig
der vinder! Husk tilmelding og betaling til Skagen Turistbureau inden turen ! Mødested: P-pladsen ved
Nordstrand - for enden af Batterivej. Pris inkl. guide: kr. 80,00 pr. deltager - turen er egnet for børn fra 3 12 år (kun iflg. m. 1 voksen). Bemærk: Husk fornuftigt fodtøj/tøj samt at medbringe drikkelse.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Pasteller i fokus” – temaomvisning på Skagens Museum. På denne omvisning vil
papirkonservator Mette Humle Jørgensen– med udgangspunkt i pastellen "Ved kaminilden, portræt af Holger
Drachmann" (1903) af P.S. Krøyer – fortælle om pastelteknik og papirtyper samt om, hvordan man
konserverer og udstiller de meget sarte pasteller. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire i solen”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.00-21.00: Naturtur - ”Natur og ulve omkring os” - Vi skal høre historien om LIFE projektet, se den
nye film om Skagen Odde og filmen om ”det derude”, hvor vi blandt andet hører mere om ulven. En
anderledes aften om natur og dyrelivet omkring os. Mødested: Hulsig Kirke, Hulsigvej 2, Hulsig. Turledere:
Bo Storm og agronom Sisse Lindholm. Det er gratis at deltage.
Kl. 19.00: Kondibingo i Ålbæk. Pladesalg frem til kl. 19.30. Mødested: Skagensvej 23, Ålbæk. Arr.: FDF
Ålbæk.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”UTØYA 22. JULI”. 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: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke under medvirken af lokale blæsere og kirkens
præster. Denne aften v/ Henrik Bang-Møller. Gudstjenesten varer ca. ½ time.

Fredag d. 29. juni
Kl. 10.00-12.00: Besøg Vesterby med den røde skurby - Nu har du muligheden for at høre Skagens
historie - direkte fra nogen der selv har oplevet dele af den. Du kommer på besøg i "den røde skurby", der
er de gamle lokale fiskeres tilholdssted, og de har altid en skrøne eller to, de gerne fortæller videre. Fra de
gamle arbejdsskure går turen gennem Byfogedskoven, hvor du hører om Drachmann og Krøyer og i tillæg
om byfogedens afrikanske slave. På turen kommer du også forbi det lokalhistoriske museum og videre til
Vestre havn, hvor der er kig til Den Tilsandede Kirke, Klitgården (den tidligere kongebolig) samt de
arkitektonisk flotte bygninger, hvor Elcor Skagen og Skagen Skipperskole holder til. Tilmelding til Skagen
Turistbureau senest dagen før kl. 16.00. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- pr. person som
betales ved tilmelding. Tilmelding online: www.skagen-tourist.dk/booking/26006 Startsted: Fiskerstatuen på
havnen. Slutsted: Den Svenske Sømandskirke.
Kl. 10.00: Vulkanske sten på Skagens strande - En tur for hele familien. Turen starter på Naturhistorisk
Museum med en introduktion om stenenes oprindelse. Herefter går turen til stranden. Undervejs kan man få
svar på hvorfor alle Skagens strandsten er runde? Hvorfor nogle af stenene ligner rav? Hvor stenene
kommer fra og hvordan de kan bestemmes? Pris: voksne kr. 50,-kr. Børn kr. 10,-.
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: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
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: ”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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Bjarke Rasmussen” (country).
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire i solen”. 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: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med duoen ”Claus & Morten”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Jan Edward trio”.

Lørdag d. 30. juni
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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Upstairs Band” (funk, rock & blues).
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Far til Fire i solen”. 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: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med duoen ”Claus & Morten”.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Jan Edward trio”.

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: 1.16. juni: Udstilling i Udstillingssalen på 2. sal: ”Tommaso – italiensk for Thomas” med Thomas Juul Jensen,
Tegninger, malerier samt en blanding af tegning/maleri. Åbningstider: Alle dage kl. 11 – 16. Bemærk dog
onsdage lukket. Fra 22. juni: Sommerudstilling ” SKAGEN EINDRÜCK/AUSDRÜCK”- De 3 kunstnere Karina
Meedom (DK), Olaf Gross (Tyskland) og Anna G. Wenning (Tyskland) har alle et særligt forhold til Skagen.
Karina Meedom har boet i Skagen siden 2010. Olaf Gross er kommet i Skagen hele sit liv, og inviterede sin
kæreste Anna G. Wenning med til byen, som også hun forelskede sig i. På denne udstilling kan man opleve
de 3 kunstneres indtryk af Skagen komme til udtryk på 3 forskellige måder - gennem broderi, fotografi og
maleri. FERNISERING: Fredag d. 22. juni kl. 14.00. Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 10-16, Fredag
Kl. 10-14 & Lørdag kl. 10-13. Onsdag & søndag: LUKKET. Fri entré. Arrangør: Kulturhus Kappelborg.
Det Hvide Fyr, Fyrvej, Skagen: Kunstudstilling. Fra 25. juni: Marianne Johnsen, malerier.
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.
1.- 3. juni: Gitte Lustrup - farverigt billedkunst samt andre unika håndlavede ting - www.gittelustrup.dk 5. 17. juni: Lene Purkær Stefansen og Kirsten Hjortlund – henholdsvis Bronzekunstner og Billedkunstner

udstiller igen sammen, og er nu sammen klar til igen at give publikum en kunst-oplevelse. Man vil kunne
opleve Lene Purkær Stefansens nyeste bronzeskulpturer, der afspejler en kærlighed til livet. Temaerne er
oftest samspil mellem mennesker. Kirsten Hjortlund viser lys - og glædesfyldte malerier inspireret af Lyset.
Kunstneren holder især meget af at skildre naturlandskaber fra de vestlige egne af Danmark se mere
http://k-hjortlund.dk og https://lenepurkaer.dk Åben alle dage kl. 11.00-18.00. Fra 20. juni: Yrsa Dunvad www.yrsadunvad.dk Åbningstider: dagligt kl. 11.00-17.00.
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: Dagligt kl. 10.00-17.00, dog onsdage til kl. 21.00.
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: mandag – fredag kl. 10.00-16.00. Lørdag søndag kl. 11.00-16.00. OBS – lukket Grundlovsdag tirsdag d. 5. juni.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Vandtårnet, hjørnet af Markvej/Oddevej, Skagen: Nyd den flotte udsigt fra toppen. Åbent dagligt kl.
11.00-17.00.
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.
Sandormen, P.Pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 09.30-16.30.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: Dagligt kl. 11.00-17.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 2.-19. juni: Lørdag-tirsdag kl. 11.0016.00. Fra 20. juni: Dagligt kl. 11.00-17.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: Fra 12. juni: tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00.
Simons Raaling, Engvej 4, Aalbæk: Fra 24. juni: kl. 10.00-15.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Dagligt kl. 10.00-18.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: Forevisninger: onsdage & torsdage kl. 10.00 og
lørdage & søndage kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
1.-24. juni:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

Fra 25. juni:
Mandag-lørdag
Søndag

Kl. 09.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Ålbæk Turistinfo, Engvej 4, Ålbæk:
Fra 24. juni:

Kl. 10.00-15.00

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Skagens Bibliotek vil være bemandet:
Mandag, tirsdag & torsdag
Kl. 10.00-17.00
Fredag – lørdag
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
Fredag

kl. 14.00-18.00
kl. 10.00-14.00

Svømmehallens åbningstider (Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen):
1.-24. juni:
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

Fra 25. juni:
Mandag
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

10.00 - 14.00
06.00 - 08.00 & 10.00-14.00
10.00-14.00 & 19.00 - 21.00
06.00 - 08.00 & 10.00-14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00

-

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

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 !
Find mere information om Skagen i vores ”Guide for Skagen”

