Lørdag d. 1. september
Kl. 08.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ” Azamara Journey” fra rederiet ”Azamara Club
Cruises”. Skibet er sejlet fra Århus og skal efter Skagen til Oslo. 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. 10.15: ”Himmel og hav – Huse og haver” – Akvarelkursus for begyndere og let øvede voksne på
Skagens Museum. Kurset er for dig, der ønsker at stifte bekendtskab med de grundlæggende akvarelteknikker og udvikle din kunnen. I de historiske rammer i Skagen arbejder vi med de nære motiver; Himmel
og hav og Huse og haver, når vi løbende gennem dagen introduceres for forskellige maleteknikker og løser
små opgaver. Du behøver ikke at have noget forhåndskendskab til akvarelmaling for at deltage. Underviser
på kurset, Ane Bjerg Thomsen, er uddannet arkitekt og er udøvende kunstner med speciale i akvarel. Pris:
kr. 850,-. Billetter bestilles på https://www.skagen-tourist.dk/booking/27338
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Krøyers Sommeraften”. Denne temaomvisning afholdes i
anledningen af, at det i år er 40 år siden at Skagens Museum modtog P.S. Krøyers værk "Sommeraften på
Skagen Sønderstrand" som gave af den tyske bladejer Axel Springer. Det smukke og stemningsfulde maleri
er museets mest kendte og berømte maleri, og på temaomvisningen får du hele historien om maleriets
tilblivelse og salg samt, ikke mindst, den dramatiske kunstauktion i 1978, hvor museets daværende direktør
Knus Voss kæmpede en indædt men forgæves kamp for at købe maleriet med hjem til Skagen. Alle
salgsrekorder for et dansk kunstværk blev slået den dag, og direktøren måtte skuffet trække sig. Men næste
dag fik han en opringning! Alle er velkomne, og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.
Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”JACK FLASH & THE COMETS” (ROCK Medley).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Jan Edward trio”.

Søndag d. 2. september
Kl. 09.00-15.00: Til hest på Hulsig Hede. Hvad er LIFE projektet? Og hvad sker der på heden? Alt dette
lærer vi mere om, når vi på hesteryg besøger heden og det unikke landskab. Husk praktisk tøj, madpakke og
drikkevarer til hele dagen. Pris kr. 400,- incl. hest (ryttere må maks. veje 90 kilo). Turledere: Bo Storm,
agronom Sisse Lindholm og Mette Riisgaard -Langagergaard. Mødested: Langagergaard, Kandestedvej 76,
Kandestederne. Arr.: Frederikshavn Kommune. Tilmelding på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=07e32a4192

Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Landet af glas”. 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: 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 ”A Ciambra – et hjørne af Italien”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 3. september
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005

Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 16.30–18.15: ”AT VÆRE HJEMME I SIT LIV. LYKKE, MENING, VÆRDI” - Foredrag i Sognehuset v/
lektor i filosofi ph.d. Anne-Marie Søndergaard Christensen. Når vi taler om det gode liv, vil vi ofte
umiddelbart tænke på det lykkelige liv. Men tænker vi lidt videre, er et godt liv også et meningsfuldt liv.
Måske endda et liv, hvor vi lever efter værdier, som vi finder rigtige og vigtige. Men hvordan skal vi forstå
disse tre dimensioner: lykke, mening, værdi? Foredraget ser nærmere på, hvordan dimensionerne kan
forstås ud fra klassiske og nutidige filosoffer, særligt Aristoteles, Søren Kierkegaard og Daniel Haybron.
Herved kan vi blive klogere på sammenhængen mellem lykke, mening og værdi, og hvorfor det f.eks. er
svært at forestille sig en person, der lever et liv, som vedkommende opfatter som fuldstændigt meningsløst.
Gratis adgang. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.
Kl. 19.00: ”26 MÅNEDER MED SLÆDEPATRULJEN SIRIUS” - Mathis Huse Nørgaard fortæller om at rejse
med slædepatruljen Sirius. Tilhørerne kan glæde sig til en meget engageret gæst, som evner at formidle sin
historie på en både underholdende og interessant måde. Dertil sætter han smukke billeder og film, men
tilhørerne bliver selvfølgelig heller ikke snydt for nogle gode røverhistorier om, hvordan man klarer små og
store uheld så langt fra civilisationen. ENTRÉ: Kr. 50,-. BILLETSALG:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=2832f0f61c eller på biblioteket i
den personalebetjente åbningstid. ARR.: Skagens Bibliotek.

Tirsdag d. 4. september
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. 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. 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.

Onsdag d. 5. september
Kl. 09.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Sapphire Princess” fra rederiet ”Princess Cruises”.
Skibet er sejlet fra København og skal efter Skagen til Oslo. Passagerantallet er ca. 2700 pers.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Skagens huse gennem tiden” Skagen har langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige
stakitter. Med udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD – skagensmalernes rammer og fiskernes by
fortælles om, hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage
samt om, hvordan udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne
fiskerby med jernbane, havn og nye kvarterer af rødstensvillaer. Udstillingen kan se på Kystmuseet. 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. 14.00-16.00: 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. 15.00-16.30: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus – ”Mit Tanzania” v/ tidl. overlærer Børge Dahl
Hansen. Tilmelding til Sognehuset senest 4. september kl. 12.00. Alle er velkomne.
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

Torsdag d. 6. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 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. 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. 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. Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortæller om
månedens billede, der i september er Carl Locher maleri ”Ageposten” fra 1885. Gratis for museets gæster.
Kl. 18.00: ”Øl og kogekunst” på Color Hotel Skagen. Riv en hverdagsaften ud af kalenderen og tag afsted
med gode venner, familie eller kolleger til en HELT anderledes øl aftenskole på Color Hotel Skagen. En aften
hvor god kogekunst og fantastisk øl mødes. De veltilberedte retter præsenteres af hotellets køkkenchef Allan
Vinther, og øllets fortælling præsenteres af øl kenderen Michael Stenwei. 7 lækre retter og 7 øl-tastings: Pris
pr. person kr. 395,-. Bestil billet på tlf. 98 44 22 33.
Kl. 18.00: Skagen Revyen 2018 – 10 års jubilæumsshow. Der er i jubilæets tegn lagt op til et brag af et
show, hvor ingen kan vide sig sikre, når kunstnerne laver "kærlig" sjov med så vel lokale som gæster. Det
bliver et gensyn med nye som kendte personligheder og numre. Medvirkende: Ulla Jessen, Stine Bruun, Jan
Schou og Martin Knudsen. Årets revy er instrueret af den anerkendte danske instruktør, Susanne Breuning.
Baren åbner kl. 17.00. ENTRÉ: Menu & Revy kr. 560,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Menuen serveres i år af SMAG1, Fiskergangen, Skagen.
Vine, sødt og kaffe/the købes på stedet. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afdeling.

Fredag d. 7. september
Skagen Vandrerfestival – Se Skagen fra en anden vinkel. Oplev Råbjerg Mile, Grenen og Skagens andre
seværdigheder med lokalkendte guider, der fører dig ad ruter, du ellers ikke ville finde, mens de fortæller
spændende historier fra lokalområdet. Fyld rygsækken med ekstra oplevelser ved at kombinere
vandreturene med kulturelle, musiske og gastronomiske arrangementer, som alle tager afsæt i naturen.
Skagen Vandrefestival er åben for alle uanset alder og kondi-tal. Der arrangeres ture for både nye og
garvede vandreentusiaster og de fleste ture starter ved Hotel og Feriecenter Skagen Strand.
Vandrefestivalen er arrangeret af Skagen Strand i samarbejde med Naturstyrelsen, Frederikshavn kommune
samt lokalafdelingerne fra Dansk Vandrelaug og Fodslaw. http://skagenvandrefestival.dk/da/velkommen/
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 14.00: ”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: Temaomvisning på Skagens Museum ”Den Blå Time”. Skagensmalerne er kendt for deres
skildringer af landskabet i Skagen, befolkningens daglige gøremål og fiskernes heroiske indsats. På denne
temaomvisning er der særligt fokus på malernes stemningsfulde gengivelser af strandene og det evigt
skiftende hav i den blå time. Skagensmalernes blåtonede billeder af skumringstimen var en del af en
international tendens inden for billedkunsten i slutningen af 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Morten Larsen Trio” – Eftermiddags-hygge musik.
Kl. 18.00: Skagen Revyen 2018 – 10 års jubilæumsshow. Der er i jubilæets tegn lagt op til et brag af et
show, hvor ingen kan vide sig sikre, når kunstnerne laver "kærlig" sjov med så vel lokale som gæster. Det
bliver et gensyn med nye som kendte personligheder og numre. Medvirkende: Ulla Jessen, Stine Bruun, Jan
Schou og Martin Knudsen. Årets revy er instrueret af den anerkendte danske instruktør, Susanne Breuning.
Baren åbner kl. 17.00. ENTRÉ: Menu & Revy kr. 560,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Menuen serveres i år af SMAG1, Fiskergangen, Skagen.
Vine, sødt og kaffe/the købes på stedet. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Lørdag d. 8. september
Skagen Vandrerfestival – Se Skagen fra en anden vinkel. Oplev Råbjerg Mile, Grenen og Skagens andre
seværdigheder med lokalkendte guider, der fører dig ad ruter, du ellers ikke ville finde, mens de fortæller
spændende historier fra lokalområdet. Fyld rygsækken med ekstra oplevelser ved at kombinere
vandreturene med kulturelle, musiske og gastronomiske arrangementer, som alle tager afsæt i naturen.
Skagen Vandrefestival er åben for alle uanset alder og kondi-tal. Der arrangeres ture for både nye og
garvede vandreentusiaster og de fleste ture starter ved Hotel og Feriecenter Skagen Strand.
Vandrefestivalen er arrangeret af Skagen Strand i samarbejde med Naturstyrelsen, Frederikshavn kommune
samt lokalafdelingerne fra Dansk Vandrelaug og Fodslaw. http://skagenvandrefestival.dk/da/velkommen/
Kl. 08.00-18.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Silver Spirit” fra rederiet ”Silversea Cruises”. Skibet
er sejlet fra København og skal efter Skagen til London. Passagerantallet er ca. 500 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. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00-15.00: Foyerkoncert med Tim Lothar og Peter Nande i Kulturhus Kappelborg. Humoristisk
historiefortælling og mesterlig blues, spillet med hjerte og virtuositet. Nande og Lothar er ikke bare
fremragende musikere hver for sig - sammen kan de endnu mere: Armeret med guitar, mundharpe, jug,
vaskebaljebas, skeer, kufferttrommer, vaskebræt tager de publikum med på en rejse i de mere obskure

gamle bluessange. Det er aldrig kedeligt og deres spilleglæde er smittende. ENTRÉ: kr. 75,- inkl. 1 øl el.
vand. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med “You Name It” (Rock’ Roll, Blues & Soul).
Kl. 18.00: Skagen Revyen 2018 – 10 års jubilæumsshow. Der er i jubilæets tegn lagt op til et brag af et
show, hvor ingen kan vide sig sikre, når kunstnerne laver "kærlig" sjov med så vel lokale som gæster. Det
bliver et gensyn med nye som kendte personligheder og numre. Medvirkende: Ulla Jessen, Stine Bruun, Jan
Schou og Martin Knudsen. Årets revy er instrueret af den anerkendte danske instruktør, Susanne Breuning.
Baren åbner kl. 17.00. ENTRÉ: Menu & Revy kr. 560,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Menuen serveres i år af SMAG1, Fiskergangen, Skagen.
Vine, sødt og kaffe/the købes på stedet. Arr.: Kulturhus Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Torben Noe trio”.

Fra 9. september til 16. september går SKAGEN i BLÅT
Søndag d. 9. september
Skagen Vandrerfestival – Se Skagen fra en anden vinkel. Oplev Råbjerg Mile, Grenen og Skagens andre
seværdigheder med lokalkendte guider, der fører dig ad ruter, du ellers ikke ville finde, mens de fortæller
spændende historier fra lokalområdet. Fyld rygsækken med ekstra oplevelser ved at kombinere
vandreturene med kulturelle, musiske og gastronomiske arrangementer, som alle tager afsæt i naturen.
Skagen Vandrefestival er åben for alle uanset alder og kondi-tal. Der arrangeres ture for både nye og
garvede vandreentusiaster og de fleste ture starter ved Hotel og Feriecenter Skagen Strand.
Vandrefestivalen er arrangeret af Skagen Strand i samarbejde med Naturstyrelsen, Frederikshavn kommune
samt lokalafdelingerne fra Dansk Vandrelaug og Fodslaw. http://skagenvandrefestival.dk/da/velkommen/
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og

hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: 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.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.

Mandag d. 10. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets

afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.

Tirsdag d. 11. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Lucky” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 135,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 20. august og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 2. september. Billetten kan kun købes med frokost.

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. 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.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.
Kl. 19.30: Tøseaften i Skagen Bio – ”The Spy, Who Dumped Me”. Så er der igen tøseaften, kom i god tid og
få et glas vin og lidt snacks. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i
bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 12. september
Kl. 08.00-17.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Aurora” fra rederiet ” P&O Cruises”. Skibet er sejlet
fra Kiel og skal efter Skagen til Southampton. Passagerantallet er ca. 2000 pers.
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Lucky” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 135,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 20. august og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 2. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.

Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Skagens huse gennem tiden” Skagen har langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige
stakitter. Med udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD – skagensmalernes rammer og fiskernes by
fortælles om, hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage
samt om, hvordan udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne
fiskerby med jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingen kan se på Kystmuseet. 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. 14.00-16.00: 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).
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Papillon”. 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: ”To svenske digtere og Drachmann” – En aften om Holger Drachmann, Evert Taube og Carl
Michael Bellmann. 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

Torsdag d. 13. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-12.00: Natur- og kulturtur på cykel - Oplev Skagen fra din cykelsadel på denne smukke tur. Først
går det gennem Østerby til ”Grenen-sporet”, hvor du kan opleve den oprindelige klithede, en bro lavet af
genbrugsmateriale og nyde idyllen ved Jennes Sø. Turen går også forbi Utzons bygning og kolonihaverne i
Nordbyen. Der er kig til Brøndums, Kunstmuseet, Bamsemuseet og Anchers Hus undervejs. Turen drejer ind
på Skagen Kirkegård, hvor du hører historien om Byfoged Lund og hans afrikanske slave, og ser
mindelunden for de 8 fiskere der mistede livet ved Daphnes forlis. På vej tilbage til havnen cykler du forbi
Bryghuset, Sct. Laurentius Kirke og du ser Skagen Byvåben, som det ses på det tidligere rådhus. På cykel
kommer du vidt omkring! Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl. 16.00 dagen før en tur eller online på
https://www.skagen-tourist.dk/booking/27588 Max. 18 pers. Min. 2 pers. Startsted: Fiskerstatuen på Skagen
Havn. Turen slutter samme sted. Pris: Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 10.30: SeniorBio (folk på 60+) i Skagen Bio. Se filmen ”Lucky” i biografen og spis frokost bagefter på
Jakobs Café. Pris: kr. 135,-. Drikkevarer betales særskilt. Billetter kan bestilles på www.skagenbio.dk eller
købes i biografens billetsalg. Billetter kan købes fra 20. august og SKAL være afhentet i billetsalget senest
den 2. september. Billetten kan kun købes med frokost.
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. 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.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.

Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Papillon”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Fredag d. 14. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Hovedværker på Skagens Museum”. Nogle af Skagens
Museums malerier er i samlingsophængningen blevet fremhævet som hovedværker. Temaomvisningen giver
et indblik i hvad der er specielt og enestående for netop disse værker. 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.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”HP Lange” (New Orleans Blues).
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Die Herren”. Entré kr. 120,-. Billetter bestilles på www.jakobs.dk
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj Trio”.

Lørdag d. 15. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: ”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: FROKOSTJAZZ i Kulturhus Kappelborg med ALLAN MORTENSEN & JENS JEFSENS TRIO m.
lækker jazz, sildebord og fiskedeller fra Iscaféen/Skagen Bamse-museum. Allan er en legende, og en sanger,
der har prøvet lidt af hvert i løbet af karrieren. På Kappelborg er han i godt og svingende selskab med ingen
mindre end Jens Jefsens Trio, der foruden den fantastiske Jens, også består af de spitzenklasse musikere
Anders Rose på tangenter og Søren Frost på trommer. PROGRAM: Sild & deller kl. 12 – 13. Koncert kl. 13 –
15. ENTRÉ inkl. frokost, jazz & en snaps: kr. 250,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
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 ”ALL STARS” (ROCK).
Kl. 15.00: Korkoncert i museumshaven - Kom til korkoncert ved Vokalensemblet ”Vokal Vest” i Skagens
Museums have. Vokalensemblet ”Vokal Vest” synger et alsidigt klassisk repertoire med god publikumsappel
og har til lejligheden sammensat et helt særligt program, der tager udgangspunkt i komponister, der
besøgte Skagen i årtierne omkring århundredskiftet – Hakon Børresen, Edvard Grieg, Hugo Alfvén, Carl
Nielsen og Evert Taube. Gratis for museets gæster.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 18.00: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.
Kl. 19.00: Uffe Holm Live på Skagen Hotel, Sct. Laurentii Vej 35, Skagen. Hurtig er han... ham Uffe Holm!!
På scenen er han ustyrlig, han får med sin utrolige energi det meste af lokalet til at vibrere. Uanset om han

bruger energien til at gøre grin med mange af de efter hans mening tåbelige mennesker, der fylder
medierne eller om Uffe tager fat i nogle personer blandt publikum, så er det altid hæsblæsende, originale og
meget morsomme ting, der kommer ud af munden på ham. Arrangementet starter med velkomstdrink samt
2 retters menu og derefter show: Kr. 498,00 + gebyr pr. pers. Billetter købes på
https://www.ticketmaster.dk/event/uffe-holm-live-billetter/449069 el. på tlf. 50 70 90 98.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj Trio”.

Søndag d. 16. september
Kl. 9.00-solnedgang: Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Kom ud på SKAGEN
FODBOLDGOLF og tag en runde fodboldgolf til 1/2 pris. Tag de blå strømper, de blå sko, den blå trøje eller
blå jakke på og kom ud på banen og spil med de blå Select fodbolde. Fodboldgolf kan spilles af alle. Der skal
hverken løbes eller tackles, så man undgår blå mærker, men alle får sig en god oplevelse. Velkommen til
Skagen Fodboldgolf.
Kl. 09.00-12.00: ”Sulens Dag” - Oplev den majestætiske havfugl, Sulen når den fra stor højde dykker ned
i jagten på fisk, eller når den på stive vinger lader vinden bærer sig afsted langs med kysten. Vi går fra Ppladsen og ud til Grenens spids langs med stranden. Turen afsluttes i Klubhuset ved Det Grå Fyr. Husk godt
fodtøj, og medbring eventuelt gerne kikkert. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Turleder:
Naturvejleder Simon S. Christiansen & Skagen Fuglestation. Mødested: Grenens p-plads, ved kiosken, Fyrvej
38, Skagen.
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 11.00-13.00: Lær at samle svampe med Naturhistorisk Museum. Hvis sommeren har været god, er der
allerede nu mulighed for at samle spisesvampe. Lær områdets mest almindelige svampe at kende.
Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris voksne 50,-kr. Børn 10,-kr. Tilmelding på tlf. 61 31 00 73.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”De Utrolige 2”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 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.
Fra kl. 16.00: Velkommen til Blå september på Bodilles Kro. Kom og oplev kroen pyntet i blåt. Gratis
velkomstdrink for spisende gæster. Før middagen byder vi vores gæster på en isbjørn - En blå aperitif med
vodka, sprite og curacao. Til dessert anbefaler vi en lækre isdessert med strejf af blåt samt kaffe og Bailey’s
– Blå september tilbud - Pr. kuvert kr. 75,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per” m/ danske undertekster. 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: Nyd Den Blå Time i bar og lounge på Color Hotel Skagen. Hvem andre end franskmændene
kunne have opfundet den Blå Time – L’heure bleue - timen efter arbejdstid, hvor man slapper af med en
drink før middagen. Slap af med en drink – måske ugens ”Blå september drink” til dejlige toner fra hotellets
pianist, som spiller alt fra klassisk til jazz. Fuldend evt. aftenen med en lækker middag i Restaurant Holger.

Mandag d. 17. september
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige

familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 16.50–18.35: ”WIENERKLASSIKKEN” - Foredrag i Kulturhus Kappelborg ved musikhistoriker Jan
Mygind. Perioden mellem 1750 og 1830 danner en sammenhængende stilperiode kaldes klassikken.
Karakteristisk for klassikken er, at man dyrker det enkle, klare, symmetriske og harmoniske, som ikke stiller
for store fordringer til lytteren, liebhaveren, men samtidig sikrer kenderen en god oplevelse. Den klassiske
musik er netop ofte komponeret für Kenner und Liebhaber. Følelse og forstand, men også indhold og form
er i balance, og dette er medvirkende til, at værkerne er tidløse. Disse karakteristika passer på den musik,
der blev skabt af periodens tre største musikalske personligheder, Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang
Amadæus Mozart (1756-1809) og Ludwig van Beethoven (1770-1827). Overgangen fra barok til klassik er på
én gang kendetegnet ved kontinuitet og brud. Allerede omkring 1720erne melder nye ”galante” strømninger
sig i musikken, men længslen mod det enkle og naturlige som afløsning af det svulstige og patetiske synes
først at slå definitivt igennem omkring 1750, hvor Rousseau med sin opfordring ”tilbage til naturen”
formulerede en ny livsopfattelse. Entré kr. 100,- betales ved indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Tirsdag d. 18. september
Kl. 08.00-17.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Saga Sapphire” fra rederiet ”Saga Cruises”. Skibet
er sejlet fra Gøteborg og skal efter Skagen til Kalundborg. Passagerantallet er ca. 750 pers.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: 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. 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: ”Kaffe og Kærlighed” – teater i Kulturhus Kappelborg. Velkommen indenfor til et problematiskakrobatisk, tragikomisk One Woman Show om kaffe og kærlighed eller mangel på samme, når Camilla
Marienhof kommer med sit show "KAFFE & KÆRLIGHED". Varighed: 50 min. Dørene åbner umiddelbart lige

inden forestillingens start. ENTRÉ: Kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen Bio/Medl. Skagen
Musik- & Teaterforening: kr. 100,-. Unge < 25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk
eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg. Forestillingen er støttet
af Turnenetværket for Voksen teater / Statens Kunstfond
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 19. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Skagens huse gennem tiden” Skagen har langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige
stakitter. Med udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD – skagensmalernes rammer og fiskernes by
fortælles om, hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage
samt om, hvordan udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne
fiskerby med jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingen kan se på Kystmuseet. 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: ” MILK 'N' COOKIES” - Tag din bamse (og dine forældre) under armen og kom ind på
børnebiblioteket. Sæt dig godt til rette med din bamse og din dyne. Vi serverer småkager og et glas mælk,
som I kan hygge jer med, mens bibliotekarerne læser godnathistorier højt, inden I skal hjem og putte. For
børn fra 3 år. Fri entré. ARR.: Skagens Bibliotek i forbindelse med Barndommens Gade.
Kl. 19.15-22.00: Kulturaften på Kappelborg. Kom på Kappelborg og oplev en hyggelig aften med kulturelle
overraskelser. Pladsen ved Kappelborg forvandles til et kulturtorv med kulturelle overraskelser og mulighed
for at købe Streetfood til overkommelige priser. Mads Toghøj spiller numre fra sin nye CD, hvor Skagensangen ”Min barndomsby” er på repertoiret. Sange fra Nord er også temaet, når publikum senere på aftenen
kan opleve Mikael K synge bevægende og nærværende sange om ni næsten helt almindelige nordjyder.
Publikum kommer til at opleve en unik multimedie-koncert, hvor PixlArt viser fotografier fra fotobogen

SANGE FRA NORD på storskærm, mens Mikael K spiller og synger de musikalske portrætter. Ud over de to
musikere vil publikum komme til at opleve flere kulturelle overraskelser i løbet af aftenen. Arrangementet er
en del af konferencen ”Barndommens Gade” men alle skagboer og byens gæster er inviteret til denne
KULTURAFTEN på Kappelborg. Gratis adgang.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. 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: ” Vin, kvinder og sang” - En festlig aften med tekster af Holger Drachmann, Hans Hartvig
Seedorff, Nis Petersen og Sigfred Pedersen. Holger Drachmanns navn og virke har stor betydning for dansk
kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie. Vin, kvinder og sang var
vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet, når Drachmannkvartetten
inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie Gabrielsson, Jesper
Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 20. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste
tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 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. Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fortæller om
månedens billede, der i september er Carl Locher maleri ”Ageposten” fra 1885. Gratis for museets gæster.
Kl. 19.00-22.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Arr.: DHF, Skagen Afdeling.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per” m/ danske undertekster. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 21. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: ”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: Temaomvisning på Skagens Museum i museets særudstilling ”So Long”. Vi skal i museets nye
særudstilling se nærmere på nogle af de værker, der ikke er lavet af skagensmalerne, og som nu er ved at
blive udskilt af samlingen. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med “Poul Ewald & Klaus Baba” (Bluesrock & Boogie).
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Lørdag d. 22. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Back, Larsen & Thrane” (Classic Rock).
Kl. 16.30: Velgørenhedsarrangement i Skagen Bio. Se filmen ”De originale” med introduktion af 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,-. OBS! Hele billetindtægten går til
kræftramte børn på Skejby Sygehus. ARR.: Skagen Bio i samarbejde med Jonna Thygesen fra Bamsemuseet
og Kulturhus Kappelborg.
Kl. 18.00: ”Vin & Jazz” på Color Hotel Skagen. Aftenen starter med en vinsmagning og et kig ind i hotellets
store "walk-in" vinskab. Et vinskab som er specialdesignet med temperaturstyring til både hvid- og rødvine.

Derefter går vi til bords og skal nyde en lækker veltilberedt 3-retters middag. Efter middagen er der live
jazzmusik i bar og lounge med Jens Nørholm trio bestående af jazzsangerinde Mette Halle, kapelmester Jens
Nørholm samt Kim Bang på bass. Pris pr. person kr. 545,-. Bestil billet på 98 44 22 33.
Kl. 18.00-01.00: Oktoberfest på Skagen Strand i Hulsig. Dørene åbnes kl. 17.30 og kl. 18.00 serveres
Wienersnitzel ”mit Alles” for at komme i den gode stemning inden Vejgaard Tårnblæselaug giver den maks
gas med tyrolermusik. Fra kl. 21.30 overtager Like2Dance, som spiller op til dans med alle de kendte og
gode sange, som vi alle kan synge med til. Entré inkl. Wienerschnitzel kr. 279,- pr. pers. Aldersgrænse 18 år.
Billetter bestilles på www.restaurantskagenstrand.dk
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 23. september
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: 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. 14.00: Lions Skagen- Anna Ancher afholder sit traditionsrige bankospil i Skagen Kultur- og Fritidscenter
med et væld af flotte gevinster. Dørene åbnes kl. 12.30. Mulighed for at købe hjemmelavet lagkage, kringle,
boller og/eller pølsehorn til kaffen eller sodavanden.

Mandag d. 24. september
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: 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. 12.00-21.00: Skagen får besøg af krydstogtskibet ”Marina” fra rederiet ”Oceania Cruises”. Skibet er
sejlet fra Warnemunde og skal efter Skagen til Oslo. Passagerantallet er ca. 1200 pers.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-14.00: ”Livet i Skagen for 200 år siden” - Offentlig omvisning på Kystmuseet Skagen. Kom med
på museets spændende omvisning der giver et levende indtryk af livet i Skagen for omkring 200 år siden,
hvor fiskeri og dramatiske redningsaktioner var en del af dagligdagen. Der fortælles om de børnerige
familier, som boede tæt sammen i små sorttjærede træhuse med stråtage. På omvisningen besøges
museets huse: Den fattige og Den rige fiskers ydmyge boliger. Redningsstation, hvor man kan komme helt
tæt på en original ro-redningsbåd. Mindehallen, med fotografier af de modige og selvopofrende
redningsmænd. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 25. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og damerne” - Birgit Bernth underholder i
Drachmanns gamle have med causerier om den kvindekære Holger Drachmann og de mange damer, der på
godt og ondt kom til præge hans liv som muser eller hustruer, Vilhelmine, Polly, Emmy, Edith og Soffi m.fl.
Få hele historien – og mere til – om digteren og damerne. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner.
Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 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. 16.00-16.30: Anna og Michael Ancher: Breve og fotografier. Gennem ni år har mag.art., seniorforsker
Elisabeth Fabritius arbejdet med at præsentere og kommentere Anna og Michael Anchers ca. 4.000 breve.
Resultatet af dette arbejde er et værk i fem bind, der indeholder såvel brevene som Elisabeth Fabritius’
introduktioner og kommentarer. Alle fem bind udkommer samlet i september 2018. Værket er rigt illustreret
med historiske fotografier og ledsaget af et registerbind. På Skagens Museum kan du denne eftermiddag
høre Elisabeth Fabritius fortælle om arbejdet med denne brevudgivelse. Værket kan købes i
museumsbutikken og signeres ved denne lejlighed af Elisabeth Fabritius.
Kl. 17.30–19.30: Bogudgivelse og signering i Skagen Grå Fyr – café. Den nordjyske forfatter Jacob Hyttel
debuterer med den spændende og medrivende krimithriller: ”De brændemærkede – før”, der udspiller sig i
Nordjylland. Forhenværende kriminalassistent vil afhøre forfatteren om den bog, han har begået og om de
bestialske sider, som han tilsyneladende indeholder. Skagen Boghandel vil være til stede og sælge nyudgivelsen. Der vil være mulighed for at nyde et glas vin og en laksesnitte, mens forfatteren signerer bøger.
Kl. 19.00: ”Smagen af øl” - foredrag i Biografsalen i Kulturhus Kappelborg livestreamet direkte fra Aarhus
Universitet. Forelæsere: Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium. Hør professionelle
brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og
smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aromagiver. Foredraget er gratis men billetter skal
bestilles på www.kappelborgskagen.dk og der vil være en betaling på 30 kr. for smagsprøver som betales
ved indgangen. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Skagen Bio.

Onsdag d. 26. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.

Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 11.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50 el. 21 69 81 91.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen (for voksne) – ”Skagens huse gennem tiden” Skagen har langt fra altid været en by af gule, velholdte huse i frodige haver omkranset af pyntelige
stakitter. Med udgangspunkt i udstillingerne SORT GUL RØD – skagensmalernes rammer og fiskernes by
fortælles om, hvordan Skagen oprindeligt var et samfund af smalle, sorttjærede små huse med stråtage
samt om, hvordan udvikling inden for fiskeriet og forbedret infrastruktur ”forvandlede” byen til en moderne
fiskerby med jernbane, havn og nye kvarterer af rødstens villaer. Udstillingen kan se på Kystmuseet. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – en halv times musikandagt. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 20.00: ”Drachmann-Kvartetten siger farvel og tak for i sommer”. Holger Drachmanns navn og virke har
stor betydning for dansk kultur og nationalfølelse, og han er en legendarisk skikkelse i Skagens historie. Vin,
kvinder og sang var vigtige aspekter i Drachmanns tilværelse, og de fylder også godt op i programmet, når
Drachmannkvartetten inviterer indenfor i Drachmanns Hus. Drachmannkvartetten består af Ann-Marie
Gabrielsson, Jesper Hegaard, Birgit og Poul Bernth. Entré kr. 150,-. Billetter købes på https://www.skagentourist.dk/booking/28035

Torsdag d. 27. september
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-12.30: Bytur i veteranbussen - Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937. Hyggelig tur i roligt
tempo gennem byens gamle og hyggelige kvarterer, omkring havnen forbi fyrene og ud til Grenen, hvor der
gøres et kort ophold. Chaufføren fortæller undervejs om Skagen før og nu. En herlig og helt unik oplevelse
for hele familien. Bussen er Danmarks eneste bevarede Bedfordbus fra 1937. (for hele familien, ikke
kørestole, ikke hunde). Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,- incl. adgang til alle Kystmuseets
afdelinger i 7 dage. Billetsalg samt afgang/ankomst: Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen. Reservation af
billetter i god tid anbefales.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 11.15: Causerier i det fri ved Drachmanns Hus. ”Drachmann og Vendsyssel” - Poul Bernth fortæller
muntre og vittige anekdoter om Holger Drachmann i Skagen og Vendsyssel i den gamle have ved
Drachmanns Hus. Digteren og maleren Holger Drachmann kom første gang til Skagens i 1872. Det blev
begyndelsen på en livslang kærlighed til byen. I 1902 købte Drachmann sit eget hus, der blev hans faste

tilholdssted indtil hans død i Hornbæk 1908. Efter Drachmann død blev hans urne bragt til Skagen og nedsat
på Grenen. Pris: alm. entré til Drachmanns Hus + 20 kroner. Betales ved indgangen. Bemærk! Causerierne
bliver kun gennemført med min. 5 deltagere.
Kl. 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. 17.00: ”MUSIK OG FIS FOR BØRN” på Skagens Bibliotek. Er alle klar? For nu skal danseskoene kridtes
og sanghalsene smøres. Først synger og danser vi alle sammen med en musiker, og så spiser vi en dejlig
børnevenlig menu fra Farmors Café. Musik & Fis er for hele familien og for alle os, der gerne vil gøre det lidt
nemt - motion, musik og mad på én gang. For børn fra 1-7 år. ENTRÉ: kr. 35,- pr. person inkl. mad. Billetter
købes på https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=2fcd5d62e9 eller på
Skagens Bibliotek i den personalebetjente åbningstid. ARR.: Skagens Bibliotek.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. 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. 19.30-23.00: Danseaften med 6-mands orkester fra Skagen Viseklub. Mødested: Klitrosen, Markvej
121, Skagen. Tilmelding på tlf. 22 53 40 73 el. 20 86 45 54. Arr.: DHF, Skagen Afdeling.

Fredag d. 28. september
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. 12.00-18.00: Høstfest/marked ved Hjorths Badehotel i Kandestederne. Stort marked hvor nordjyske
producenter viser, fortæller om og giver smagsprøver på ”årets høst”.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: ”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: Temaomvisning på Skagens Museum – ”Fiskere og kunstnere”. Skagensmalerne var inspireret af
Skagens særlige natur, det vilde hav og den lokale fiskerbefolkning. Temaomvisningen ser blandt andet på
de dramatiske og heroiske skildringer af fiskerne samt de mere fredsommelige malerier af livet i Skagen i
slutningen af 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Thomas Pedersen” (Rock – ”Den Syngende Bager”).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. 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 ”Bendix Band”.

Lørdag d. 29. september
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: ”Himmel og hav – Huse og haver” – Akvarelkursus for begyndere og let øvede voksne på
Skagens Museum. Kurset er for dig, der ønsker at stifte bekendtskab med de grundlæggende akvarelteknikker og udvikle din kunnen. I de historiske rammer i Skagen arbejder vi med de nære motiver; Himmel
og hav og Huse og haver, når vi løbende gennem dagen introduceres for forskellige maleteknikker og løser
små opgaver. Du behøver ikke at have noget forhåndskendskab til akvarelmaling for at deltage. Underviser
på kurset, Ane Bjerg Thomsen, er uddannet arkitekt og er udøvende kunstner med speciale i akvarel. Pris:
kr. 850,-. Billetter bestilles på https://www.skagen-tourist.dk/booking/27338
Kl. 11.00-18.00: Høstfest/marked ved Hjorths Badehotel i Kandestederne. Stort marked hvor nordjyske
producenter viser, fortæller om og giver smagsprøver på ”årets høst”. Lørdag aften vil der være høstfestmenu i restauranten, hvor køkkenchef Rasmus Villadsen og den københavnske kok Casper Sundin vil trylle
med nogle af de produkter, som har været med på markedet.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 12.00: ”Introduktion til Anchers Hus” - Kom med på en tur rundt i Michael og Anna Anchers hjem. I dag
står huset stort set, som da familien levede og arbejdede i det frem til 1935 med hundredevis af
kunstværker, kulturhistoriske genstande, souvenirs og møbler fra vidt forskellige miljøer og tidsperioder.
Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Nellie BM & Søren Ahlgreen” (Blues & Boogie).
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Lykke-Per”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: ”Fear” – danseforestilling i Kulturhus Kappelborg. I denne danseforestilling tager Black Box
Dance Company udgangspunkt i vores angst for alt lige fra edderkopper til flyskræk, sygdomme og mørke.
Med humor, slapstick og til tider halsbrækkende tempo, afspejles noget af den frygt, vi oplever gennem
livet. Varighed ca. 60 min. Dørene åbner umiddelbart kort før forestillingen start. ENTRÉ: Kr. 120,-. Unge u.
25 år: kr. 50,-. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen
Turistbureau. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Statens Kunstfond.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Bendix Band”.

Søndag d. 30. september
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Højen Station. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.

Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum. Omvisningen giver en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl.entré til naturcenteret.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”De Utrolige 2”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 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 ”Lykke-Per”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Visesang i Iscaféen, Oddevej 2A, Skagen. Tidligere hummer-fisker Ole Sylow, med Poul Bendixen
ved klaveret gentager succés’en med en herlig række af de elskede og kendte sange og revy-viser fra den
danske sangskat. Vi har jo en fin tradition for, netop i revyform, at beskrive både muntre og alvorlige
tilstande og begivenheder, også fra besættelsestiden. Det er nogle sjove, meget satiriske og rørende tekster,
og de er tit på nogle skønne og kendte melodier, som vi alle kender og måske kan synge med på. Fri entré.

Særudstillinger, kunsthåndværkere, gallerier mm.:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: 1.-18. september: Særudstilling på Torvet: ”100 %
FREMMED?” - en udstilling med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer
de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark siden 1956. ”100 % Fremmed?” er et dokumentaristisk
kunstprojekt, der skriver nye kapitler til Danmarkshistorien ved at indsamle og udstille personlige
fortællinger af og om borgere i Danmark med flygtningebaggrund - fortællinger om at være menneske i
Danmark i dag. På udstillingen vil man også kunne opleve lokale portrætter. Udstillingen er åben alle dage.
Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Røde Kors, Skagen, Københavns Internationale
Teater/Metropolis og Nordea Fonden. 1.-22. september: Særudstilling i Udstillingssalen på 2. sal: ”Keiji
Shinohara – Japansk træsnit” - På denne udstilling er der tale om klassisk japansk træsnit i flere farver – En
blanding af tradition og fornyelse. Kunstneren bag – Keiji Shinohara - har opholdt sig på Grafisk Værksted i
Hjørring, hvor udstillingen kommer fra. Udstillingen er i dag en del af Sammenslutningen af danske
kunstforeningers vandreudstillinger. Skønt Shinohara arbejder med gamle metoder, når han skaber sine tryk,
adskiller han sig fra traditionen ved at eksperimentere med trykfarver og forskellige materialer, som tilføjer
struktur til hans tryk. Han udfører personligt alle trin i trykprocessen fra skæring af træblok til trykning ved
håndkraft. Måske disse værker kan kaldes en form for fusion mellem japansk æstetik og vestlig modernisme.
Åbningstider: Alle dage kl. 11 – 16 - Onsdage dog lukket. Arr.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde m.
Sammenslutningen af danske kunstforeninger.
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.
10.00-18.00 (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: 1.-23. september: 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: Fra 15. september: Særudstilling. ”So long – Adieu –
Farvel! - Fra kælder til nye samlinger”. Kunst skal ses – det ligger i sagens natur! Denne udstilling giver
publikum en chance for at se værker, som i årevis har samlet støv i museets magasin. De var gemt bort,
ikke fordi de mangler kunstnerisk kvalitet, men fordi de ikke har en klar og entydig relation til Skagens

Kunstmuseers mission og indsamlingsområde. Nu er der truffet beslutning om at udskille de pågældende
værker fra Skagens Kunstmuseers samling. Det indebærer, at de enten bliver overdraget til et andet
statsanerkendt museum, hvor de passer bedre ind i samlingen, eller de bliver returneret til en oprindelig
donor, som i den bedste mening har foræret værket til museet. Men før vi siger farvel og på gensyn til disse
60 kunstværker vil vi gerne give vores egne gæster lejlighed til at tage værkerne i øjesyn, og forvisse sig om
at de ganske vist er seværdige, men ikke har forbindelse til museets speciale som er skagensmalerne. Det
drejer sig primært om værker fra anden halvdel af sidste århundrede, overvejende udført af danske
kunstnere - bl.a. Knud Agger, Poul Anker Bech, Karl Bovin, Frede Christoffersen, Sven Danelund, Poul
Ekelund, Sven Dalsgaard, Nicolai Hammer, Valdemar Secher, Poul Winther, Gerda Thune Andersen, Aage
Bernhard Frederiksen, Peter Tatarnikov, m.fl. Udstillingen fortæller hvordan værkerne er blevet en del af
Skagens Kunstmuseers samling, og hvorfor de hører bedre hjemme et andet sted.
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.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, 9990 Skagen: Særudstillinger.
”Skagen – en by i forandring” - en lokalhistorisk udstilling om udviklingen i Skagens arkitektur, et
samarbejde mellem Foreningen Onsdagsskolen og Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet.
Udstilling med Bjørn Nørgaard skulpturer skabt fra 2004 til 2015. Figurer fra de forskellige kulturer og
religioner, fra litteraturens og eventyrets verden, men også fra vor egen dagligdag. Figurerne vidner om
Bjørn Nørgaards respekt for de forskellige kulturer og hans forståelse for myternes og litteraturens
nødvendige plads i vor verden. Alle figurer er modelleret med et stænk af humor, som for Bjørn Nørgaard er
den evne der kaster et forsonende skær over en ofte dyster virkelighed og udvisker alle former for
selvhøjtidelighed og dømmesyge. Det bliver en sjælden oplevelse at møde disse figurer.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, 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.
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-fredag 10.00 - 17.30.
Lørdag 10.00 - 16.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00. Hjemmeside:
www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Galleri 7 Skagen, Havnevej 15, 9990 Skagen: Galleri 7 præsenterer malerier af Johnny Madsen, Steen
Karlsen, Ginny Page, Regin Jørgensen og Christophe Siel. Johnny Madsen`s markante og stærke malerier,
som kun Madsen kan udtrykke det. Steen Karlsen med de glade og farverige malerier, som fik sit store
gennembrud som billedkunstner, med hans ”Musikalske Penselstrøg”. Ginny Page der er en af Danmarks
dygtigste portræt malere. Regin Jørgens der fanger stemningen fantastisk med hans malerier fra bl.a,
Færøerne. Og til sidst den unge talentfulde maler fra Frederikshavn, Christophe Siel, som har evnen til at
lave et lille eventyr i alle hans malerier. Åbningstider: Tirsdag-lørdag Kl. 11.00 – 16.00.

Finelittlespace, Nørreled 5, 9990 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.-9. september: Inger Benningsen - http://www.bennigsen.dk og Mette Rørsted http://www.freewebs.com/keramikku Mette Rørsted og Inger Bennigsen fylder Galleri Molevit med elefanter,
krukker, farverige blomstermalerier samt mere stilfærdige natur-motiver. Mette Rørsted er uddannet arkitekt
men arbejder nu med ler under navnet ”Keramikku”. Udstillingen på Galleri Molevit vil være fokuseret på
skuptur, men brugskunsten får også plads. Inger Bennigsen er oprindelig shipping-uddannet, men har siden
2006 arbejdet fuld tid med maleriet. Ingers malerier spænder fra stille stemningsfuld natur til sprudlende
kæmpe-blomster. Mød Mettes skønne figurer og Ingers farveglade malerier dagligt kl. 10-12 og kl. 14-17
(minimum). Finissage lørdag 8. september kl.16-18.
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
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. 1.-2. september:
Åbent dagligt kl. 16.30-18.00.
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: Tirsdag – søndag kl. 10.00-17.00.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-16.00.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 10.00-16.00.
Særåbent: lørdagene d. 1. & 8. september kl. 09.00-16.00.
OBS ! Lukket fredag d. 14. september pga. personalearrangement.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: Tirsdag-fredag kl. 10.00-16.00. Lørdag-søndag kl.
11.00-16.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: Daglige ture fra P-pladsen v/ Grenen i
tidsrummet ca. kl. 10.00-16.00.
Skagen Bunkermuseum, Fyrvej 59, Skagen: Mandag-søndag kl. 11.00-15.00.
Grenen Kunstmuseum /Gallerie Rasmus, Fyrvej 40, Skagen: Torsdag, lørdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: 1.-7. september: Tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00.
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: 1.-2. september: kl. 10.00-18.00. Fra 3. september: Lørdagsøndag kl. 10.00-17.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: Forevisninger: Onsdage kl. 10.00 og lørdage kl.
15.00.
Aktiviteter/aktiv ferie:
Svømmehallen, Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen: Mandag kl. 19.00-21.00.
Tirsdag kl. 06.00-08.00, 13.00-15.00 & 19.00-21.00. Onsdag: Lukket. Torsdag kl. 06.00 - 08.00, 10.30-12.30
& 19.00-21.00. Fredag kl. 15.00 - 18.00. Lørdag kl. 13.00 - 16.00. Søndag kl. 10.00 - 13.00.
Loop Fitness Skagen, Buttervej 33B, Skagen: Dagligt kl. 05.00-22.00.
Sport og Fitness Skagen, Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen: Mandag – fredag
kl. 05.00-23.00. Lørdag- søndag kl. 05.00-22.00.
Skagen Fodboldgolf, Nedre Mosevej 108, Skagen: Dagligt kl. 09.00-solnedgang.
Skiveren Minigolf Center, Niels Skiverens Vej 5-7, Skiveren, 9982 Aalbæk: Dagligt kl. 10.00-22.00.
Golfklubben Hvide Klit, Hvideklitvej 28, 9982 Aalbæk: Tidsbestilling online via Golfbox eller
info@hvideklit.dk eller telefon 98 48 90 21 (mandag – fredag kl. 8.00-15.00).

Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

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. 13.00-17.00
kl. 10.00-14.00

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

