Søndag d. 1. juli
Kl. 08.00-16.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Viking Sun” fra rederiet ”Viking Cruises”. Skibet er
sejlet fra Oslo og skal efter Skagen til Fredericia. Passagerantallet er ca. 900 pers.
Kl. 09.00-17.00: Byfest – Sommerstart i Ålbæk med bl.a. meget andet veteranbil-Træf på pladsen mellem
den Gl. Brugs og Skolen. Musik og liv i byens gader og kræmmere på hele Centralvej.
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: 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- ca. 13.00: Naturtur. Grenen: Naturens dynamik på Skagens Odde. Grenen er Danmarks mest
kendte og unikke naturområde, her har hav og vind al magt. Ofte kan sælerne opleves på spidsen af
Skagens Odde. Er vandet i dobberne blevet lunt, så er strandtudser og frøer kommet ud af hullerne. Hvad er
rimmer og dobber? 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/28406 Mødested: P-pladsen på
Grenen, ved kiosken, Fyrvej 38, 9990 Skagen. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 13.30: 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. 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 ”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: Koncert i Skagen Kirke - "Du lærte mig at se" med afsæt i brevveksling mellem Carl Nielsen og
hustruen Anne Marie Carl Nielsen. Sopran Henriette Nederby - Baryton Jens Søndergaard. Pianist Anita
Samsing. Entré kr. 150,-. Arr.: Skagen – og Teaterforening.

Mandag d. 2. juli
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på

tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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 i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Tirsdag d. 3. juli
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. 09.30 – 15.00: Skagen Kirkes Børnefestival på kirkens græsplæne. Med hoppeborge, bål med snobrød
og popcorn, telt med perler, papir, maling og andre kreative ting. Kaffe, saftevand og kage. Entertainer Hans
Jørn Østerby underholder med trylleri og sjov på kirkens græsplæne kl. 10.30 og 13.00. Bibelfortælling i
kirken kl. 11.30. Det hele er gratis, men der vil være mulighed for at give penge til kirkens missionsprojekt.
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. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på

tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Michael Ancher og kvindene på Skagen” - På
den offentlige omvisning sættes fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor,
men knap så kendt del af hans værk. Vi skal se på både studier, skitser og færdige værker i den første
separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.30-19.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Island Sky” fra rederiet ”Noble Caledonia”. Skibet er
sejlet fra Marstrand og skal efter Skagen til København. Passagerantallet er ca. 120 pers.
Kl. 17.00: Børnegudstjeneste i Skagen Kirke. En gudstjeneste, hvor alt foregår i børnehøjde med
fortælling fra Bibelen og sang med hele kroppen. Efter gudstjenesten pustes der luft i hoppeborgene fra
børnefestivalen, og der serveres en let aftensmad udenfor kirken.
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,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Onsdag d. 4. juli
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:

Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. ”Fra tot til tråd” – spinding på rok og håndten. 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) –”Grenen Badehotel”. 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. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Sangria Thomsens Band”.
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. 20.00: ”Havet og Kærligheden” - Et program om Holger Drachmann og Evert Taube”. 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.skagen-tourist.dk/booking/28035
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Playlisten LIVE”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Torsdag d. 5. juli
Skagen Festival frem til og med søndag d. 8. juli - se mere
www.skagenfestival.dk
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. 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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Rockstop” (Rock’n Roll).
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: The collection / masterpieces at Skagens Museum. This tour in English provides an introduction
to the members of the art colony the Skagen painters as well as an overview of themes and major works in
the museum's collection. The tour begins in the lobby. Free for visitors to the museum.
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: Månedens billede på Skagens Museum om P.S. Krøyers værk ”Roser” fra 1893. Hør
museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortælle om værket, der er et af Krøyers mest kendte. Gratis for
museets gæster.
Kl. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Flemming Fiol”.

Kl. 15.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 16.00-19.00: Live music på Skagen Bryghus med “Smokehouse” (Rock’n Roll Blues).
Kl. 18.00: Hygge på Ålbæk Havn. Grillen tændes - medbring selv kød. Underholdning v/ spillemand Peter
Sørensen.
Kl. 19.00: Kondibingo i Ålbæk. Pladesalg frem til kl. 19.30. Mødested: Skagensvej 23, Ålbæk. Arr.: FDF
Ålbæk.
Kl. 19.30: Friluftsgudstjeneste ved Den Tilsandede Kirke under medvirken af lokale blæsere og kirkens
præster. Denne aften v/ Per Rasmussen. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Kl. 20.00-23.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os” (Tina Dickow, Adele, Alicia Keys, Lis
Sørensen osv.).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Playlisten LIVE”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Fredag d. 6. juli
Skagen Festival frem til og med søndag d. 8. juli - se mere
www.skagenfestival.dk
Kl. 09.00-17.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Britannia” fra rederiet ”P&O Cruises”. Skibet er
sejlet fra København og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 3900 pers.
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. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 11.00: 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. 11.00-13.00: Naturtur i Råbjerg Mile: ”Landskabet er underlagt vindenes magt”. Hvordan har vind og
vejr igennem år og dag skabt forandring, i det landskab hvor Milen står som et monument over en
sandflugtshistorie? Hvilke vindretninger er i spil, for den levende højhastighedsvandremile? Pris kr. 50,-.
Børn kr. 0,-. Billetter skal købes på forhånd på Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, tlf: 9844 1377 –
Eller online på https://www.skagen-tourist.dk/booking/28985 Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile,
Råbjerg Milevej 2, Kandestederne, 9990 Skagen. Turleder: Naturvejleder Villy K. Hansen. Arrangør:
Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Kl. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Morten L. Trio” (Pop, Rock & Syng med sange).
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Spillemandsmesse i Skagen Kirke. “I välsignan och fröjd” af Alf Hambe og Hans Kennemark.
Medvirkende: Freddy Samsing med spillemandsvenner, Skagen Kirkes Motetkor, solister, Rikke Kursch –
dirigent. Billetter á kr. 50,- købes på Skagen Festivalens billetkontor i Kulturhus Kappelborg. Arrangeret i
samarbejde med Skagen Festival.
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. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Martin Lykke Band”.
Kl. 15.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”GAS-BI-DUA” (Gasolin & Shu Bi Dua).
Kl. 20.00-23.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Straight” (Dire Straits, Creedence, Kim Larsen osv.).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Lørdag d. 7. juli
Skagen Festival frem til og med søndag d. 8. juli - se mere
www.skagenfestival.dk
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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 11.30-13.00: Gratis sildebord på Skagensvej i Ålbæk. Arr.: ÅHHF.
Kl. 12.00-15.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Rocksons” (Festmusik - HITS).
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: Aktivitetsdag. Tørvegravning. Sted: Simons Raaling, Engvej, Ålbæk.
Kl. 15.00 & Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennessee Plates”.
Kl. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Martin Lykke Band”.
Kl. 15.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 16.00-19.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”GAS-BI-DUA” (Gasolin & Shu Bi Dua).
Kl. 20.00-23.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Morten L. Trio” (Pop, Rock & Syng med sange).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Søndag d. 8. juli
Skagen Festival - se mere www.skagenfestival.dk
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. 11.00-14.00: Live musik på Skagen Bryghus med “CPH Slim/Nisse Thorbjørn” (Blues, Soul & American
Roots).
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. 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 ”Rococo” (Rock’n Roll).
Kl. 15.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Flemming Fiol”.
Kl. 15.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Høwisingerknaben”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ole Gas”.

Mandag d. 9. juli
Kl. 08.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Viking Sun” fra rederiet ”Viking Cruises”. Skibet er
sejlet fra Amsterdam og skal efter Skagen til Oslo. Passagerantallet er ca. 900 pers.
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE. Pris: Kr. 50,- pr.
gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50).
Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas
varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på www.facebook.com/beachyogavendsyssel
For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller info@voksenyoga.dk
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 11.00-12.30: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 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 en bjesk 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. 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: 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 i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ronni Caspersen trio”.

Tirsdag d. 10. juli
Kl. 07.00-12.30: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Arcadia” fra rederiet ”P&O Cruises”. Skibet er sejlet
fra Southampton og skal efter Skagen til Stockholm. Passagerantallet er ca. 2000 pers.
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. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.15-12.00: Malerskole for Teens - Skagens Museum tilbyder som noget nyt malerskole for unge
mellem 13 og 18 år. Du kan være med, uanset om det er første gang, du har en pensel i hånden, eller du
allerede er lidt af en kunstner – det vigtigste er, at du har lyst til at være kreativ sammen med andre unge.
Vi mødes på Skagens Museum til en kort introduktion til Skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Derefter går vi over i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor vi laver vores egne værker med inspiration fra
det vi har set. På malerskolen arbejder vi med akryl eller akvarel på malerpap. Du lærer forskellige
maleteknikker og får tips og ideer undervejs. Du får selvfølgelig dit mesterværk med hjem i ramme.
Underviseren vil være en af museets kompetente værkstedlærere og temaerne vil blive programsat på
museets hjemmeside i ugerne op til ferien. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på telefon 98 44 64 44
mandag-fredag 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang
inklusiv alle materialer.
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. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Michael Ancher og kvindene på Skagen” - På
den offentlige omvisning sættes fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor,

men knap så kendt del af hans værk. Vi skal se på både studier, skitser og færdige værker i den første
separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år. 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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den Skyldige”. 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. 20.00: Foredrag på Klitgaarden Refugium – ”REPORTER I HELE VERDEN” v/ Ulla Terkelsen. Ulla
Terkelsen har hele verden som sin arbejdsplads. I mere end 50 år har den erfarne udenrigsreporter berejst
kloden fra nord til syd og øst til vest – først for Danmarks Radio og senere for TV2. Hun er altid på vej, sover
gerne ombord i fly og har gode kontakter og kilder blandt både toppolitikere, eksperter og taxachauffører i
en lang række lande. Derfor er hun blandt de første, der kan sende friske reportager hjem til Danmark fra
verdens brændpunkter. Nu er der chance for at høre hende fortælle om et spændende og hektisk liv i
nyhedsformidlingens tjeneste. Entré, inklusive et glas vin: medlemmer kr. 120,00. ikke medlemmer kr.
180,00. Venneforeningen anbefaler tilmelding i rigtig god tid, da der kun er et begrænset antal pladser.
Tilmelding på https://klitgaarden.nemtilmeld.dk/2 Arr.: Klitgårdens Venner.
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,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ronni Caspersen trio”.

Onsdag d. 11. juli
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. 09.30: Pilgrimsvandring, begyndende med morgensang i Skagen kirke. Derefter går turen til Den
tilsandede Kirke, videre til Gl. Skagen og kirkegården og tilbage til Skagen kirke, hvor vi forventer at være

midt på eftermiddagen. Turen ledes af Anni Jørgensen og Anne Grete Rasmussen (tlf. 40 10 47 17). Det er
gratis at deltage, og man medbringer selv mad og drikke til turen.
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.00-16.00: Aktivitetsdag. Vævning. Sted: Simons Raaling, Engvej, Ålbæk.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) –”Grenen Badehotel”. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 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. 13.30-16.30: Naturstyrelsen arrangerer igen kørestolsbane i Råbjerg Miles ørkenlandskab. Det har
været en fantastisk oplevelse for de mange fremmødte, som tidligere med stor entusiasme har nydt denne
naturoplevelse. Benyt muligheden, mød op med godt humør, rollator, kørestol og med hjælper fra familien
eller plejen, så tager vi turen i ørkenlandskabet. I dag står Milen som et monument over en
sandflugtshistorie. Hvad er målet for fremtidens milevandring? Hvilke planter, fugle og dyr trives i området?
Er der stjernestøv og kviksand i Milen? Medbring gerne flere spørgsmål. Fra onsdag den 11. juli vil
Kørestolsbanen være lagt ud. Da det skal være muligt, for rigtig mange, at benytte, muligheden for en
sommerudflugt og en oplevelse, der vil huskes længe, vil banen være til rådighed i dagene 11. - 12. – 13. –
14. og 15. juli. Mødested: Ved toiletbygningen på Råbjerg Miles P-plads. (Der er Handicap toilet).
Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og skovarbejder Mikael Olesen. Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel.
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. 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. 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 ”Den Skyldige”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Ronni Caspersen trio”.

Torsdag d. 12. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på stranden v/ Solnedgangskiosken i Højen (Gl. Skagen). Kom og oplev hvor
skønt det er at starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.
Pris: Kr. 50,- pr. gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start
(kl. 8.50). Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være
iklædt tilpas varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på
www.facebook.com/beachyogavendsyssel For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller
info@voksenyoga.dk
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: The collection / masterpieces at Skagens Museum. This tour in English provides an introduction
to the members of the art colony the Skagen painters as well as an overview of themes and major works in
the museum's collection. The tour begins in the lobby. Free for visitors to the museum.
Kl. 13.15-12.00: Malerskole for Teens - Skagens Museum tilbyder som noget nyt malerskole for unge
mellem 13 og 18 år. Du kan være med, uanset om det er første gang, du har en pensel i hånden, eller du
allerede er lidt af en kunstner – det vigtigste er, at du har lyst til at være kreativ sammen med andre unge.
Vi mødes på Skagens Museum til en kort introduktion til Skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Derefter går vi over i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor vi laver vores egne værker med inspiration fra
det vi har set. På malerskolen arbejder vi med akryl eller akvarel på malerpap. Du lærer forskellige
maleteknikker og får tips og ideer undervejs. Du får selvfølgelig dit mesterværk med hjem i ramme.
Underviseren vil være en af museets kompetente værkstedlærere og temaerne vil blive programsat på
museets hjemmeside i ugerne op til ferien. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på telefon 98 44 64 44
mandag-fredag 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang
inklusiv alle materialer.
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. 18.00: Hygge på Ålbæk Havn. Grillen tændes - medbring selv kød. Underholdning v/ spillemand Peter
Sørensen.
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 ”Den Skyldige”. 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/ Lene Ladefoged Fischer. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Kl. 19.30: Sommerkoncert i Skagen Kirke. Fra Wieneroperaen med et udsøgt program. Medvirkende:
Sopran, Lone Rasmussen – Baryton, Morten Frank Larsen – Pianist, Anita Samsing. Entré kr. 150,-. Billetter
købes ved indgang.
Kl. 20.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med Mads Toghøj.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Henriette Sonne Band”.

Fredag d. 13. juli
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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: Sommermatiné i Skagen Kirke med Christopher Wrench, Brisbane Australien, orgel. Værker af
Bach, Mendelssohn, René Vierné, Ad Wammes. Gratis adgang.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 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: 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. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Hit Orchestra”. Entré kr. 150,-. Læs
mere om reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/hit-orchestra
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Black´n Blue”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Henriette Sonne Band”.

Lørdag d. 14. juli
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-17.00: Gospel i Hulsig kirke - Gospel-workshop med Tove Therp & Henrik Strøm – åbent for alle!
Medbring madpakke - vi sørger for kaffe og kage. Slutter med en åben prøve kl. 16.00. Tilmelding til Skagen
kirkekontor, tlf. 98 44 26 44. Det koster 75 kr. at deltage.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 11.00: 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. 11.30-13.00: Gratis sildebord på Skagensvej i Ålbæk. Arr.: ÅHHF.
Kl. 13.30: 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. 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 “THE ROLLING BLUES REVIVAL” (Rock’n Roll &
Bluesrock).
Kl. 16.30: Skagen Bio viser filmen ”De Originale” med oplæg af idéhistoriker Lars Morell. 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. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Hit Orchestra”. Entré kr. 150,-. Læs
mere om reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/hit-orchestra
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Black´n Blue”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Henriette Sonne Band”.

Søndag d. 15. juli
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: 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: ”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 ”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. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Henriette Sonne Band”.

Mandag d. 16. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE. Pris: Kr. 50,- pr.
gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50).
Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas
varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på www.facebook.com/beachyogavendsyssel
For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller info@voksenyoga.dk
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30-14.30: Teaterworkshop for børn v/ Skagens Museum og haven v/ Anchers Hus. For børn i
alderen 10-16 år. I teaterworkshoppen får fantasien frit løb. Med udgangspunkt i et af skagensmalernes
værker underviser to professionelle skuespillere Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen fra ”Aasen Teater” i at
udvikle og opføre et rollespil. Tilmelding er nødvendig og kan foretages på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15.
I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på Skagens Museum. Pris: kr. 120,- pr. gang. NB:
Workshoppen gennemføres ved minimum 4 tilmeldte.
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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 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 en bjesk 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. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Shaka Loveless”. Læs mere om
reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/shaka-loveless
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 i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 19.30: Verdensballet i Skagen ved Den Tilsandede Kirke. Ballet, opera, kultur, natur. For 11. år i træk
præsenterer Verdensballetten sin forestilling med en række af verdens fineste og mest berømte
balletdansere. Det er ballerinaer og solodansere fra The Royal Ballet of London, Marinskiij Balletten i St.
Petersborg og Statsballetten i Berlin. Sammen med danske musikere og sangere byder forestillingen på et

program med ballet og opera. Ballet fra både det klassiske og det moderne repertoire, arier og scener fra
operaens verden og klassisk musik for violin og klaver. Billetsalg: www.verdensballetten.dk eller ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj trio”.

Tirsdag d. 17. juli
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. 09.00-16.00: Kirkevandring med Kristuskransen. Turen begynder fra Skagen kirke, hvor vi samler vores
personlige kristuskrans og har en lille andagt, før vi vandrer mod Hulsig kirke via Den Tilsandede kirke. Der
er lokaltog mellem Hulsig og Skagen station, og vi aftaler nærmere om hjemkomsten på dagen. Vandreturen
er på ca. 14 km. Madpakke og drikkevarer skal medbringes. Turen ledes af sognepræst Lene Ladefoged
Fischer, som også gerne besvarer spørgsmål på tlf. 40 19 23 05 el. LLF@km.dk .
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. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på

tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30-14.30: Teaterworkshop for børn v/ Skagens Museum og haven v/ Anchers Hus. For børn i
alderen 10-16 år. I teaterworkshoppen får fantasien frit løb. Med udgangspunkt i et af skagensmalernes
værker underviser to professionelle skuespillere Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen fra ”Aasen Teater” i at
udvikle og opføre et rollespil. Tilmelding er nødvendig og kan foretages på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15.
I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på Skagens Museum. Pris: kr. 120,- pr. gang. NB:
Workshoppen gennemføres ved minimum 4 tilmeldte.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.15-12.00: Malerskole for Teens - Skagens Museum tilbyder som noget nyt malerskole for unge
mellem 13 og 18 år. Du kan være med, uanset om det er første gang, du har en pensel i hånden, eller du
allerede er lidt af en kunstner – det vigtigste er, at du har lyst til at være kreativ sammen med andre unge.
Vi mødes på Skagens Museum til en kort introduktion til Skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Derefter går vi over i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor vi laver vores egne værker med inspiration fra
det vi har set. På malerskolen arbejder vi med akryl eller akvarel på malerpap. Du lærer forskellige
maleteknikker og får tips og ideer undervejs. Du får selvfølgelig dit mesterværk med hjem i ramme.
Underviseren vil være en af museets kompetente værkstedlærere og temaerne vil blive programsat på
museets hjemmeside i ugerne op til ferien. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på telefon 98 44 64 44
mandag-fredag 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang
inklusiv alle materialer.
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. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Michael Ancher og kvindene på Skagen” - På
den offentlige omvisning sættes fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor,
men knap så kendt del af hans værk. Vi skal se på både studier, skitser og færdige værker i den første
separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”SIG DET' LØGN, LUIS!”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den Skyldige”. 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: Sommerkoncert i Skagen Kirke. Medvirkende: Jolanta Sosnowska, violiner, Robert Kovacs,
orgel. Værker af Vivaldi, Matteis, Pärt og orgelimprovisation. Billetter á kr. 100,- købes på
https://vendsysselfestival.billetten.dk/ el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Evt.
resterende billetter sælges ved indgangen. Arrangeret i samarbejde med Vendsyssel Festival.
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. 20.00-22.00: Råbjerg Mile: Hornmusik og solnedgang – naturtur. Solen sænker sig over landskabet,
Brass Kapellet er klar til at spille. En højhastigheds vandremile, Danmarks største ørkenlandskab og et
monument over en sandflugts historie. Hvor kommer Milen og sandet fra? Findes der stjernestøv i Milen?
Findes der kødædende planter ved Milen? Medbring gerne flere spørgsmål. Turleder: Naturvejleder Villy K.
Hansen og Brass Kapellet Nordvendsyssel. Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile. Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel.
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,-.

Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”The Late Show”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj trio”.

Onsdag d. 18. juli
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. 08.00-13.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Silver Spirit” fra rederiet ”Silversea Cruises”. Skibet
er sejlet fra København og skal efter Skagen til Bergen. Passagerantallet er ca. 500 pers.
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30-14.30: Teaterworkshop for børn v/ Skagens Museum og haven v/ Anchers Hus. For børn i
alderen 10-16 år. I teaterworkshoppen får fantasien frit løb. Med udgangspunkt i et af skagensmalernes
værker underviser to professionelle skuespillere Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen fra ”Aasen Teater” i at
udvikle og opføre et rollespil. Tilmelding er nødvendig og kan foretages på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15.
I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på Skagens Museum. Pris: kr. 120,- pr. gang. NB:
Workshoppen gennemføres ved minimum 4 tilmeldte.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 11.00-12.30: 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. 12.00-16.00: Aktivitetsdag. ”Lurendrejere og pileflet”. Sted: Simons Raaling, Engvej, Ålbæk.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) –”Grenen Badehotel”. Gratis for museets
gæster.
Kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 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: 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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”SIG DET' LØGN, LUIS!”. 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. 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. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Jon Nørgaard”. Læs mere om
reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/jon-norgaard
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den Skyldige”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”The Late Show”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj trio”.

Torsdag d. 19. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på stranden v/ Solnedgangskiosken i Højen (Gl. Skagen). Kom og oplev hvor
skønt det er at starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.
Pris: Kr. 50,- pr. gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start
(kl. 8.50). Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være
iklædt tilpas varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på
www.facebook.com/beachyogavendsyssel For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller
info@voksenyoga.dk
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 10.30-14.30: Teaterworkshop for børn v/ Skagens Museum og haven v/ Anchers Hus. For børn i
alderen 10-16 år. I teaterworkshoppen får fantasien frit løb. Med udgangspunkt i et af skagensmalernes
værker underviser to professionelle skuespillere Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen fra ”Aasen Teater” i at
udvikle og opføre et rollespil. Tilmelding er nødvendig og kan foretages på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15.
I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på Skagens Museum. Pris: kr. 120,- pr. gang. NB:
Workshoppen gennemføres ved minimum 4 tilmeldte.
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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: The collection / masterpieces at Skagens Museum. This tour in English provides an introduction
to the members of the art colony the Skagen painters as well as an overview of themes and major works in
the museum's collection. The tour begins in the lobby. Free for visitors to the museum.
Kl. 13.15-12.00: Malerskole for Teens - Skagens Museum tilbyder som noget nyt malerskole for unge
mellem 13 og 18 år. Du kan være med, uanset om det er første gang, du har en pensel i hånden, eller du
allerede er lidt af en kunstner – det vigtigste er, at du har lyst til at være kreativ sammen med andre unge.

Vi mødes på Skagens Museum til en kort introduktion til Skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk.
Derefter går vi over i museets billedværksted ”Bikuben”, hvor vi laver vores egne værker med inspiration fra
det vi har set. På malerskolen arbejder vi med akryl eller akvarel på malerpap. Du lærer forskellige
maleteknikker og får tips og ideer undervejs. Du får selvfølgelig dit mesterværk med hjem i ramme.
Underviseren vil være en af museets kompetente værkstedlærere og temaerne vil blive programsat på
museets hjemmeside i ugerne op til ferien. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på telefon 98 44 64 44
mandag-fredag 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang
inklusiv alle materialer.
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: Månedens billede på Skagens Museum om P.S. Krøyers værk ”Roser” fra 1893. Hør
museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortælle om værket, der er et af Krøyers mest kendte. Gratis for
museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Junglebanden”. 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. 18.00: Hygge på Ålbæk Havn. Grillen tændes - medbring selv kød. Underholdning v/ spillemand Peter
Sørensen.
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 ”Den Skyldige”. 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/ Per Rasmussen. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Kl. 20.00: Foredrag på Klitgaarden Refugium. ”LIDENSKAB OG KÆRLIGHED - efter man er fyldt 50” v/
Hanne-Vibeke Holst og Christine Antorini som er kendt som stærke kvinder med masser af succes og det,
der hører til. Alligevel har de mødt den aldersbestemte modstand, som mange kvinder over 50 føler sig ramt
af - både åbenlyst og i det skjulte. Men Hanne-Vibeke og Christine går op imod enhver modstand, de vil leve
livet til allersidste suk. Der er derfor lagt op til en befriende åbenhjertig samtale og livlig debat om moderne
kvindeliv, kærlighed, lidenskab, sex og om at blive ældre i en ungdomsfikseret verden, når Hanne-Vibeke
Holst og Christine Antorini stiller op i havstuen på Klitgården i Skagen. Entré inkl. et glas vin: medlemmer kr.
120,00, ikke medlemmer kr. 180,00. Venneforeningen anbefaler tilmelding i rigtig god tid, da der kun er et
begrænset antal pladser. Tilmelding på https://klitgaarden.nemtilmeld.dk/4/ Arr.: Klitgårdens Venner.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Tennis”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Fredag d. 20. juli
Kl. 09.00-20.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Albatros” fra rederiet ”Phoenix Reisen”. Skibet er
sejlet fra København og skal efter Skagen til Oslo. Passagerantallet er ca. 900 pers.
Kl. 10.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Seabourn Ovation” fra rederiet ”Seabourn Cruises”.
Skibet er sejlet fra Stavanger og skal efter Skagen til København. Passagerantallet er ca. 600 pers.
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. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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: Sommermatiné i Skagen Kirke med Ejner Nielsen, domorganist Viborg, orgel. Værker af J. S.
Bach, Mendelssohn, Christopher Pardini. Gratis adgang.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
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 ”Dirty Guns” (Total Fed Rock).

Kl. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Poul Krebs”. Læs mere om
reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/poul-krebs
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Mathias & the Beatroots”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Lørdag d. 21. juli
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. 11.00-17.00: Stort fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Traditionen tro dækkes der op til det
store fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Spis alt hvad du kan fra det store fiskebord med bl.a.
forskellige slags sild, laks, fiskefrikadeller, pil-selv-rejer m.m. Billetter købes ved indgangen. Arr.: SIKs
venner.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 11.30-13.00: Gratis sildebord på Skagensvej i Ålbæk. Arr.: ÅHHF.
Kl. 13.30 – 16.00: MX-5 sportsvognstræf i Skagen. Mulighed for at se alle de 4 forskellige Mazda MX-5
sportsvogne - model NA, NB, NC og den nye ND på Skagen Havn. Bilerne vil være parkeret samlet i
nærheden af Restaurant Pakhuset.
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 “DUNK BAND” (Old School Rock – Nicki Jack).
Kl. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Zididada”. Læs mere om reservation
af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/zididada
Kl. 22.30: 90´er festen på Jakobs Café med DJ Janus Lauvring.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Søndag d. 22. juli
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: 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. 11.00-17.00: Stort fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Traditionen tro dækkes der op til det
store fiske ta´ selv-bord i Auktionshallen i Skagen. Spis alt hvad du kan fra det store fiskebord med bl.a.
forskellige slags sild, laks, fiskefrikadeller, pil-selv-rejer m.m. Billetter købes ved indgangen. Arr.: SIKs
venner.
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. 22.30: Uge 29 Afterparty på Jakobs Café med DJ Janus Lauvring.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Mandag d. 23. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE. Pris: Kr. 50,- pr.
gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50).
Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas
varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på www.facebook.com/beachyogavendsyssel
For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller info@voksenyoga.dk
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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 en bjesk 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 i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Tirsdag d. 24. juli
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: Skagens snapseurter - På turen samler vi urter til en rigtig Skagens snaps, snakker
opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps. Undervejs ser vi også på andre af
hedemosens karakteristiske planter. 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. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.
Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Michael Ancher og kvindene på Skagen” - På
den offentlige omvisning sættes fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor,
men knap så kendt del af hans værk. Vi skal se på både studier, skitser og færdige værker i den første
separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.30/16.00/16.30: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med Martin Brygmann & Ole Kibsgaard.
Læs mere om reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/martin-brygmann
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Junglebanden”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Vi ses deroppe”. 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. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Onsdag d. 25. juli
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. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.00-16.00: Aktivitetsdag. ”Pas på fingrene – vi snitter i træ”. Sted: Simons Raaling, Engvej, Ålbæk.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) –”Grenen Badehotel”. 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: 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. 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. 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 ”Vi ses deroppe”. 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: Sommerkoncert i Skagen Kirke. Royal Danish Brass spiller musik af Dowland, Newton, Heaton,
Benny Andersen og Beethoven. Billetter á kr. 200,- købes på https://vendsysselfestival.billetten.dk/ el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Evt. resterende billetter sælges ved indgangen. Arrangeret i
samarbejde med Vendsyssel Festival.
Kl. 20.00: ”Sange ved Havet” - En saltvandsfrisk aften med tekster af mange forskellige digtere. Først og
fremmest Holger Drachmann, Evert Taube og Hans Hartvig Seedorff. 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
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Torsdag d. 26. juli
Kl. 09.00-19.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Marina” fra rederiet ”Oceania Cruises”. Skibet er
sejlet fra København og skal efter Skagen til Amsterdam. Passagerantallet er ca. 1200 pers.
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på stranden v/ Solnedgangskiosken i Højen (Gl. Skagen). Kom og oplev hvor
skønt det er at starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE.
Pris: Kr. 50,- pr. gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start
(kl. 8.50). Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være
iklædt tilpas varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på
www.facebook.com/beachyogavendsyssel For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller
info@voksenyoga.dk
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. 10.00-17.00: Kirkecafé v/ Skagen Kirke. Vejen fra kirken ned til gågaden omdannes til et hyggeligt
cafe-område, hvor der vil være salg af kaffe og te, kringle, æblekage, vafler og andet hjemmebag. Der
vil også være en salgsbod med håndlavede ting. Alle penge, som kommer ind, vil gå ubeskåret til kirkens

missionsprojekt som er ”Deborah”, hvor vi støtter et projekt, som hjælper unge piger væk fra prostitution
i Etiopiens hovedstad Addis Abeba. Velkommen til et par hyggelige dage, hvor du kan støtte et godt formål.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: The collection / masterpieces at Skagens Museum. This tour in English provides an introduction
to the members of the art colony the Skagen painters as well as an overview of themes and major works in
the museum's collection. The tour begins in the lobby. Free for visitors to the museum.
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. 18.00: Hygge på Ålbæk Havn. Grillen tændes - medbring selv kød. Underholdning v/ spillemand Peter
Sørensen.
Kl. 19.00: Kondibingo i Ålbæk. Pladesalg frem til kl. 19.30. Mødested: Skagensvej 23, Ålbæk. Arr.: FDF
Ålbæk.
Kl. 19.00: Klitgaardens Venner inviterer til en aften på havnen i Skagen, hvor Karstensens Skibsværft A/S
byder på rundvisning og fortælling om livet indenfor murene på den store virksomhed. Havnen i Skagen
summer af liv – ikke mindst fordi Karstensens Skibsværft A/S har succes med at bygge og sælge store og
effektive fartøjer til fiskere og rederier i en lang række lande. Virksomheden åbnede i 1917 som
træskibsværft, men har siden da udviklet sig til et moderne stålskibsværft med ca. 375 ansatte, som står
bag skibe på op til 135 meter og 7500 tons. Entré inkl. et glas vin: medlemmer kr. 120,00 - ikke medlemmer
kr. 180,00. Venneforeningen anbefaler tilmelding i rigtig god tid, da der kun er et begrænset antal pladser.
Tilmelding på https://klitgaarden.nemtilmeld.dk/5/ Arr.: Klitgårdens Venner.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ocean´s 8”. 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/ Lene Ladefoged Fischer. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Kl. 19.30: Koncert i Råbjerg Kirke – ”Lyse stemmer”. Medvirkende: Pigekoret Nightingales samt Gitte
Nyholm, fløjte & Jens Ramsing, korledelse og orgel. Program: Musik af Weelkes, Hovland, Lutoslawski,
Lennon/McCartney og Ramsing. Billetpris: Kr. 100,-. Køb billet på forhånd her:
https://vendsysselfestival.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/72279 el. ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. Arrangør: Raabjerg Sogns Menighedsråd.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Fredag d. 27. juli
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. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-17.00: Kirkecafé v/ Skagen Kirke. Vejen fra kirken ned til gågaden omdannes til et hyggeligt
cafe-område, hvor der vil være salg af kaffe og te, kringle, æblekage, vafler og andet hjemmebag. Der
vil også være en salgsbod med håndlavede ting. Alle penge, som kommer ind, vil gå ubeskåret til kirkens
missionsprojekt som er ”Deborah”, hvor vi støtter et projekt, som hjælper unge piger væk fra prostitution
i Etiopiens hovedstad Addis Abeba. Velkommen til et par hyggelige dage, hvor du kan støtte et godt formål.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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: Sommermatiné i Skagen Kirke med Rikke M.S. Kursch, Skagen kirke, orgel. Værker af H.
Børresen, M. Takle, D. Buxtehude. Gratis adgang.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
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 ”HAWKEYE & HOE” (Folk, Drikkeviser & Hillbilly).
Kl. 18.00/18.30/19.00: Live musik på Skagen Fiskerestaurant med ”Johnny Madsen”. Læs mere om
reservation af billetter på http://skagenfiskerestaurant.dk/johnny-madsen
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Lørdag d. 28. juli
Kl. 07.00-13.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Nautica” fra rederiet ”Oceania Cruises”. Skibet er
sejlet fra København og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 800 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 11.30-13.00: Gratis sildebord på Skagensvej i Ålbæk. Arr.: ÅHHF.
Kl. 14.00-23.00: SKAGEN SOMMERROCK v/ Kulturhus Kappelborg. 1-dagsfestival arrangeret af
Musikforeningen Knuth. Det vil være muligt at købe mad og drikke på pladsen. Program: Kl. 15.00: Nikolaj &
Piloterne. Kl. 17.00: Hardinger Band. Kl. 19.00: Moonjam. Kl. 21.00: Big Fat Snake. ENTRÉ: Forsalg Kr. 385,. Forsalg koncert inkl. 5 fadøl kr. 585,-. Entré v/ indgangen: Kr. 450,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Musikforeningen
Knuth i samarbejde med Kulturhus Kappelborg.
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 ”MATHIEZ BAND” (Pop, Rock, Dansk & HITS).
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Turn Back”.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Beagles”.

Søndag d. 29. juli
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: 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. 13.00-19.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Serenissima” fra rederiet ”Noble Caledonia”. Skibet
er sejlet fra Oslo og skal efter Skagen til Helsingør. 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.

Mandag d. 30. juli
Kl. 09.00-10.15: Beach Yoga på Skagen Sønderstrand v/ Vippefyret. Kom og oplev hvor skønt det er at
starte dagen med opløftende yoga på stranden. 75 minutters dejlig morgen yoga for ALLE. Pris: Kr. 50,- pr.
gang som betales enten kontant eller via MobilePay ved ankomst senest 10 min. før start (kl. 8.50).
Medbring selv yogamåtte eller evt. blot et stort strandhåndklæde samt vand. Sørg for at være iklædt tilpas
varmt og behageligt tøj med god bevægelsesfrihed. Tilmelding på www.facebook.com/beachyogavendsyssel
For evt. spørgsmål kontakt Birgitte på tlf. 29241418 eller info@voksenyoga.dk
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: 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: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: ”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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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 en bjesk 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 i Hulsig med start og slut ved Hulsig banegårdsplads.

Tirsdag d. 31. juli
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: Skagens snapseurter - På turen samler vi urter til en rigtig Skagens snaps, snakker
opskrifter og smager blandt andet på museets nyeste kryddersnaps. Undervejs ser vi også på andre af
hedemosens karakteristiske planter. 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. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.

Kl. 10.00-16.30: Oplev smukke Skagen fra helikopter. Sima Helikopter tilbyder helikopterflyvning med en
Robinson 44 med plads til 3 passagerer og 1 pilot. Priser starter fra kr. 350,- pr pers. Der flyves med
minimum 2 passagerer. Man opnår den billigste billetpris, hvis helikopteren fyldes op med 3 personer.
Booking er ikke nødvendig, man møder bare op ved helikopteren. Maks. vægt pr. person er 120 kg. Mere
om helikopterflyvningen på www.simahelikopter.dk Mødested: Buttervej, 9990 Skagen.
Kl. 10.15-12.00: Malerskole for børn i alderen 7-14 år på Skagens Museum. Et malerskoleforløb består af:
Introduktion til skagensmalerne med fokus på et udvalgt værk. Det foregår på museet. Derefter praktisk
arbejde i museets malerskole ”Bikuben”, hvor børnene laver deres eget billede med inspiration fra det vi har
set på museet. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen og de praktiske
informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på
tlf. 98 44 64 44 man-fre kl. 9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,pr. dag inkl. guldramme og alle materialer.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00: 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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen. Kan du godt lide at få fortalt historier? Der
fortælles om hvordan det var at være barn i Skagen for 200 år siden, du kan også høre om dramatiske
skibsforlis og modige redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig
ud, klippe, strikke, hamre og klister. Børn skal være ifølge med voksne. 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. 14.00: Omvisning på Skagens Museum i særudstillingen ”Michael Ancher og kvindene på Skagen” - På
den offentlige omvisning sættes fokus på Michael Anchers mange skildringer af kvinder, der udgør en stor,
men knap så kendt del af hans værk. Vi skal se på både studier, skitser og færdige værker i den første
separatudstilling om Michael Ancher i knap 20 år. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ” Hotel Transylvania 3”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ocean´s 8”. 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

Særudstillinger, gallerier mm.:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal:
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. Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 10-16, Fredag Kl. 10-14 & Lørdag kl. 10-13. Onsdag & søndag: LUKKET. Dog
åbent søndage d. 15., 22. og 29. juli kl. 10-13 hvor man kan møde kunstner Karina Meedom. Fri entré.
Arrangør: Kulturhus Kappelborg.
Det Hvide Fyr, Fyrvej, Skagen: Kunstudstilling. 1. juli: Marianne Johnsen, malerier. 2.-8. juli: Dagmar
Marie Brix Sørensen, malerier. 9.-15. juli: Klaus-Jurgen Schmidt, malerier. 16.-22. juli: Lotte Dyhrberg,
malerier/grafik og skulpturer. 23.-29. juli: Selma Larsen, malerier. 30.-31. juli: Dorthe Wedel-Nielsen,
malerier.
Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen: 12.-21. juli: Sommerbogsalg - Bøger, blade og musik til hele
familien. Tag hele familien med til vores populære sommerbogsalg på Skagens Bibliotek. Biblioteket sælger
ud af de kasserede materialer, og der er masser af gode bøger, musik og blade for alle aldersgrupper.
Bogsalget foregår i bibliotekets betjente åbningstid.
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. juli: Yrsa Dunvad - http://www.yrsadunvad.dk. 2. -15. juli: Annette Torrild - http://www.atorrild.dk ,
Anette Tjærby - http://anettetjaerby.net og Lone Kjeldsen - http://www.lonekjeldsen.dk 16. - 29. juli:
Gerda Nietzer - http://www.blomstermalerier.nu. Fra 30. juli : Christina Juelsgaard http://www.christinajulsgaard.dk
Strandgalleriet/Gallerie Rasmus, Jeckelsvej 4, 9990 Skagen: Udstilling med en række af Gallerie
Rasmus' spændende danske og udenlandske kunstnere. Oplev fx disse kunstnere: Ole Fick, Susanne
Aamund, Ken Denning, Anders Moseholm, Betina Huber, Kirsten Bøgh, Gitte Degnemark, Vivica Møller samt
Anne Brérot, Pierre Bonetto, Janusz Tyrpak, Artigasplanas og Benjamin Torcal Torres. Åbent dagligt kl
15.00-18.00.
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 ! Også åbent efter 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.
Michael & Anna 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.
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. 10.00-17.00. Lørdag-søndag kl.
11.00-17.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: Dagligt kl. 11.00-17.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 9.30-18.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 39, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: Dagligt kl. 12.00-16.00.
Simons Raaling, Engvej 4, Aalbæk: 1.-8. juli: kl. 10.00-15.00. Fra 9. juli: kl. 10.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: Dagligt kl. 10.00-19.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: Forevisninger: tirsdag-fredag kl. 10.00 & kl. 15.00.
Lørdag-søndag kl. 15.00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-lørdag
Søndag

Kl. 09.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Ålbæk Turistinfo, Engvej 4, Ålbæk:
1.-8. juli:
Fra 9. juli:

Kl. 10.00-15.00
Kl. 10.00-16.00

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Skagens Bibliotek vil være bemandet:

Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Aalbæk Bibliotek vil være bemandet:
Tirsdag
Fredag

kl. 14.00-18.00
kl. 10.00-14.00

Svømmehallens åbningstider (Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen):
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

OBS ! Svømmehallen er lukket lørdag d. 7. juli 2018.
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
Kokkenes Café & Restaurant, 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”

