Mandag d. 1. oktober
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: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne” på Kystmuseet i Skagen. Dette arrangement giver et grundigt
indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres familiers livsvilkår. Deltagerne
får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen sluttes af
med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning. 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. 2. oktober
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 ”Lady Bird” 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 10. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 30. 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. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ditte & Louise”. 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. 3. oktober
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 ”Lady Bird” 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 10. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 30. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen – ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Den tilsynsførende læge i byen gav i den anledning en detaljeret beskrivelse
af de rystende boligforhold i de fattige fiskerhuse. Gratis for museets gæster.
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. 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: ”Glemmer du, så husker Jeg…” - Viseeftermiddag v/ Grethe Smidt, Jette Plougheld og Henrik
Bang-Møller i Skagen Sognehus, Kirkevej 7A. En eftermiddag i den lyse, muntre, meget livlige og
sentimentale afdeling. Der bliver uddelt et sanghæfte så man behøver ikke kunne sangene udenad og alle er
velkomne – også dem der ikke kan synge. Tilmelding til Sognehuset senest dagen før – tlf. 98 44 26 44.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Ditte & Louise”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 4. oktober
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 ”Lady Bird” 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 10. september og SKAL være afhentet i billetsalget
senest den 30. september. Billetten kan kun købes med frokost.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Denne måned om Poul Anker Bechs ”Væltet bord i
Råbjerg Mile” fra 1988. Hør museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortælle om værket. 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: FOTOGRAFIER, KAFFE & LOKALHISTORISK SNAK. Kom og vær med til at kigge på
fotografier, datere og identificere. I tilgift vanker der kaffe og røverhistorier. Uformelt og afslappet, alle er
velkomne. Sted: Tinghuset, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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. 5. oktober
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 – ”Skagensmalernes havebilleder” - På vej rundt i museets
udstillinger vil der være et særligt fokus på skagensmalernes have- og blomsterbilleder. Derudover giver
temaomvisningen et generelt indblik i skagensmalernes 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.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Small Amsterdam” – Pop, rock, Dansk & Hits.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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,-.

Lørdag d. 6. oktober
Kl. 07.00-13.00: International Trækfugledag. Kom og tæl trækfuglene sammen med os på European
Birdwatch Day hvor tusindvis af fuglekiggere rundt hele Europa går ud og tæller millioner af fugle på deres
træk syd på, for tilsammen at få tal på trækfuglene, samt skabe fokus på fuglenes fantastiske rejser. I
Skagen kan du komme ud i tidsrummet mellem kl. 9 og 13, hvor vi står klar til at tage i mod både dig og
fuglene ude på Verdens Ende, Grenen (se kort i linket). Man kan komme og gå som man vil. Kl. 10 har du
desuden mulighed for at gå med ringmærkeren ned til nettene fra Verdens Ende, og måske være heldig at
se en af de rejsende fugle helt tæt på! (50 kr. pr. person kontant el. via MobilePay - varighed ca. 45 min.).
Efter en god tur i felten kan du også besøge udstillingen i Det Grå Fyr – Center for trækfugle, eller besøge
Caféen, som denne dag bl.a. vil tilbyde suppe og fadøl for kun 100 kr. Lignende arrangementer afholdes
desuden på både Gedser og Blåvand Fuglestationer, så alle har mulighed for at være med – hvadenten man
bor i nord, syd, øst eller vest! Kom frisk og vær med til at tælle - eller bare kom og lær mere om fuglene!
Mødested: Verdens Ende, Grenen.
Kl. 10.00-12.30: ”Kager til dit legekøkken” - Mangler du kager til dit legekøkken? Så kom på Skagens
Bibliotek, hvor vi laver cupcakes, småkager og andre lækkerier i silk clay. Det er nemt at arbejde med silk
clay, så selv små hænder kan være med. Kagerne skal ikke i ovnen, de skal bare tørre lidt, og så er de klar
til leg. For børn fra 4 år. Billetter á Kr. 25,- købes på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=c8f7866205 eller ved henvendelse
på Skagens Bibliotek i den personalebetjente åbningstid. ARR.: Skagens Bibliotek.
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: Skagen Marathon 2018. Skal du løbe med i Danmarks flotteste maraton? Skagen Marathon
glæder sig til for 8. gang at byde deltagere og tilskuere velkommen til Skagen. Kom og oplev Skagens
smukke natur og naturskønne kulisse på ruten. Der vil være mulighed for at løbe 1/1-marathon, 1/2marathon, 11 og 5,5 kilometer, og for børnene vil der være et børnemarathon. Og som noget helt nyt i 2018
- er det også muligt at løbe en 26 kilometers rute Grenen rundt. Ruterne lægges i naturskønne omgivelser i,
og omkring Skagen. Eftertilmelding i løbssekretariatet (Skagen Kultur- og Fritidscenter) fredag kl. 15.0020.00 samt på løbsdagen lørdag kl. 09.00-11.30 - mere information på www.skagenmarathon.dk

Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: 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: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. 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 ”GAS-BI-DUA” – Gasolin & ShuBiDua.
Kl. 15.00-17.00: ”Sigurds Danmarkshistorie” i Aalbæk Idrætscenter. Sofies far har opfundet en
tidsmaskine, og ved en fejl bliver Sofie tryllet tilbage til danmarkshistoriens begyndelse. Hun oplever istiden
og stenalderfolket, hun møder Egtvedpigen, Grauballemanden, vikingerne og munkene - i guldalderen
møder hun både H. C. Andersen og Grundtvig - og efter krigen i 1864 når hun frem til den moderne tid, hvor
hun møder sine egne forfædre og dermed sin egen nære historie. Hele tiden bygger dramaet på, om Sofie
og hendes far kan genforenes. Forestillingen slutter med det åbne spørgsmål til publikum: Hvad kan vi bruge
historien til, og hvordan kan vi dele den med hinanden på tværs af generationerne? Billetpris: Voksne kr.
210,-. Børn under 18 år: kr. 110,-. Billetter købes på
https://arenanord.billetten.dk/index/chooseprice/showid/164366/type/1? eller ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. Arr.: Frederikshavn Teaterforening.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 20.00: Koncert i Kulturhus Kappelborg med ”Northern Assembly” - Skøn, melodisk folkemusik fra
hjertet. En forsamling af nordiske musikere med en fælles kærlighed til historier og musik - Netop
historiefortælling er en kerneværdi i bandet, som består af sangskriverduoen Andreas Bevan og Dina
Danielsdatter, der begge er vaskeægte verdensborgere. Bandets noget uklare fornemmelse af hvor ’hjem’
er, giver perspektiv til deres sange som fortæller om hjemve, om at længes og søge efter håb og fred. I
samspil med Jens Hedegaard og Jesper Smalbro skabes der skøn melodisk nordisk folkemusik, der leder
tankerne hen på sangskrivere som Simon & Garfunkel og bands som Mumford & Sons. Baren åbner kl.
19.00. ENTRÉ: kr. 150,-. Medl. Kappelborgs Venner/Medl. Skagen Bio: Kr. 100,-. Billetter købes på
www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Arr.: Kulturhus
Kappelborg.
Kl. 22.30: Live musik på Jakobs Café med ”Attention Please”.

Søndag d. 7. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.

Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. 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: ”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 ”Journal 64” 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,-.

Mandag d. 8. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 11.00-12.30: 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: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne” på Kystmuseet i Skagen. Dette arrangement giver et grundigt
indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres familiers livsvilkår. Deltagerne

får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen sluttes af
med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning. 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: ”KAMPEN OM FREDEN. 1. VERDENSKRIG OG DENS KONSEKVENSER” - Foredrag i
Kulturhus Kappelborg v/ professor i historie ved SDU lic, phil. Nils Arne Sørensen. Våbenhvilen mellem
Tyskland og de allierede 11. november 1918 betød afslutningen på første verdenskrig. Foran stod nu
arbejdet med at skabe en holdbar fred og et samfund, der var helte værdigt, som magthaverne havde lovet.
Det skulle vise sig at blive svært, og krigen kom til at kaste lange og ofte dystre skygger over Europas
historie længe efter 1918. Foredraget vil – efter en kort introduktion til selve krigen – handle om krigens
mange konsekvenser, naturligvis ikke mindst fredsafslutningerne, der med Versaillesfreden med Tyskland
som den vigtigste, skulle vise sig at blive omstridte, men også krigens indenrigspolitiske konsekvenser. Et
vigtigt tema bliver de konkurrerende fortællinger, der skulle give krigen mening, og som vi stadig møder 100
år efter krigens afslutning. Entré kr. 100,- v/ indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.
Kl. 19.00: Højskoleaften i Aalbæk Kulturhus med Kristian Nefer.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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,-.

Tirsdag d. 9. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: Iscaféen i Skagen og Europabevægelsen inviterer til fremvisning af Margrethe Vestagers EUbamse og EU-debat. EU-kommissær Margrethe Vestager har strikket en EU-bamse til Skagen
Bamsemuseum, som er kendt for deres store arbejde med forskellige samfundsrelaterede opgaver. Nu
inviterer museet og Europabevægelsen til EU-debat og besøg på bamsemuseet – til debatten kan du møde
dine Europa Parlaments-kandidater. Hvad er Danmarks rolle i EU’s udvikling? Hvordan passer Danmark bedst
sine
interesser i EU? Entré og kaffe byder Europabevægelsen på. Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding til
lsp@eruopabevaegelsen.dk inden d. 4. oktober.

Kl. 19.30: Teater i Kulturhus Kappelborg - ”True Story”. Hun har klippet håret, så det ligner, hun har mistet
troen på livet. Hun forestiller sig nogle gange, hvordan det ville være, hvis hun fik kræft. Hun siger til sin
partner, hun kan lide det hårdt, for det er usandsynligt kønsstereotypt at tænde på ’jeg elsker dig’. Hun tror
på Tinder, hun får stjålet sin cykel to gange om måneden, hun er blevet så fed, at hendes lår er begyndt at
gå ind i hinanden, men det er okay, siger hendes venner. Tiden for smukke mennesker er forbi. Det er
TRUE.STORY. En moderne teaterforestilling af og med Nanna Cecilie Bang. Varighed: 60 min. Teaterbaren
åbner i god tid inden forestillingen. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk eller ved personlig
henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Turnenetværket /
Statens Kunstfond.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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. 10. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen – ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Den tilsynsførende læge i byen gav i den anledning en detaljeret beskrivelse
af de rystende boligforhold i de fattige fiskerhuse. Gratis for museets gæster.
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. 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 – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64” 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,-.

Torsdag d. 11. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
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: Foredrag i Kulturhus Kappelborg – ”SKAGEN - FRA FISKERLEJE TIL KØBSTAD”. Bagermester
Pedersens søn, cand.mag., tidligere gymnasielektor Thorkild Vejen, fortæller om Skagen i starten af 1900tallet, hvor byen radikalt forandrede sig fra et simpelt fiskerleje til en købstad med glubsk appetit på det 20.
århundrede. Varighed: 90 minutter. Gratis adgang - bare mød op. ARR.: SKAGEN LOKALHISTORISKE
FORENING.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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. 12. oktober
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 –”De unge friluftsmalere” - De unge malere, som begyndte
at komme til Skagen i begyndelsen af 1870’erne sad ude i det fri og malede deres billeder færdige foran
motivet. På temaomvisningen får du hele forklaringen på, hvorfor det var vigtigt for dem, og hvad det betød
for motiverne, lyset og farverne. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mellem Os” (Tina Dickow, Adele, Alicia Keys, Lis
Sørensen m.fl.)

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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,-.

Lørdag d. 13. oktober
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: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. 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: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mathiez Band” – Pop, Rock, Dansk & Hits.
Kl. 18.00: Vildtaften på Aalbæk Gl. Kro m. vinsmagning og jagthistorier. Kom og vær med til en hyggelig
aften med en flot buffet med mange spændende vildtretter. Der bliver vinsmagning med vinmand Claus
Esmark som kommer og fortæller om de gode vine vi serverer til buffetten. Underholdningen denne aften
består af lokale musikere der blæser i jagthorn. Pris pr. pers. Kr. 650,- incl. vine. Tilmelding på tlf. 98 48 90
22.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 22.30: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj”.

Søndag d. 14. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-17.00: Marathonsang på Grenen. ”Så syng da Skagen - lad hjertet tale” vil lyde fra mange
sangglade gæster ved årets Maraton-sangdag på Grenen Kunstmuseum. Det er andet år skawboerne samles

til sang og lader sangen tage magten, kompetent ført an af mennesker med holdning og ord på læben.
Tonen bliver slået an af forskellige pianister, der i løbet af dagen musikalsk gelejder alle gennem den danske
sangskat. Der synges efter højskolesangbogens 18. udgave. Entré kr. 20,- inkl. kaffe. Mad og andre
drikkevarer kan købes. Arrangør: Gallerie Rasmus, Grenen Kunstmuseum og Garagehøjskolen. Program:
Kl. 10.00: Velkomst / højskolebestyrer Frode Muldkjær. Kl. 10.10: Morgen- og trossange / præst og TVmand Ivar Brændgaard. Kl. 10.35: Sprog og ånd /musiker Klaus Thrane. Kl. 11.00: Frihed og Fællesskab /
musiker Knud-Erik Thrane. Kl. 11.30: Liv/111-151 / skuespiller og instruktør Mads-Peter Neumann. Kl. 12.00:
Liv/84-110/ journalist og forfatter Kirsten Jacobsen. Kl. 12.30: Frokost. Kl. 13.00: Forår/ musiker Mads
Toghøj. Kl. 13.30: Højskolesangbogen/ formand for Skagens Venner Karina Boldsen. Kl. 14.00: Historien/
leder af Skagen Bio Kirsten Leth. Kl. 14.30: Norden/slagter Jens Munch. Kl. 15.00: Kaffepause. Kl. 15.15:
Sommer / sanger Erik Grip. Kl. 15.45: Højskolesang - ønsker fra publikum. Kl. 16.15: Kærlighed/Mette Hust
og venner. Kl. 16.45: Aftensange og på gensyn/ Kirsten Lind, Peter Rasmus Lind og Frode Muldkjær. Ved
klaveret: Jette Plougheld, Skagen/ Jens Allan Mose, Skagen Knud-Erik Thrane, Skagen / Poul Erik Jensen, Ø.
Brønderslev.
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 10.00-16.00: Loppemarked i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Retroting, malerier, smykker, bøger,
legetøj, lamper, porcelæn, tøj og sko. Mulighed for at købe øl, vand, samt kaffe og vafler.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. 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 ”Iqbal og Den Indiske Juvel”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Journal 64”. 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: Kunstneren Bjørn Nørgaard besøger Skagen Odde Naturcenter hvor han fremviser sin aktuelle
udstilling på stedet og derefter er alle inviteret til Kunstsnak på Iscafeen, Oddevej 2, hvor Bamsemuseets
Venner vil være været med lidt mundgodt. Alle er velkomne.

Mandag d. 15. oktober
Kl. 09.00-16.00: Efterårsferiehygge i Farm Fun. Kl. 9-11: Kom ind i parken når farmen vågner og vær med
når de søde dyr på Farm Fun fodres. Tilmelding ikke nødvendigt. Arrangementet er åbent for alle og er
gratis for parkens gæster. Kl. 12,14 & 16: Tag med på Farm Funs populære traktortur rundt i parkens

smukke omgivelser. Turen koster Kr.10, dog er den første tur altid gratis! Tilmelding ikke nødvendigt. Kl. 13:
Kom og vær med når dyrepasseren fodrer de søde vaskebjørne på Farm Fun. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arrangementet er åbent for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 13.30-15:00: Lad Farm Funs søde
ponyer tage jer med på en ridetur til deres yndlingssteder i parken. Turen koster Kr.20. Tilmelding ikke
nødvendigt.
Kl. 10.00-13.00: Lysende lygter på Skagens Bibliotek - Tag dine gamle syltetøjsglas i hånden og kom på
biblioteket, hvor vi forvandler dem til de uhyggeligste, lysende lygter. Vi har selvlysende maling i de flotteste
farver, så dit syltetøjsglas kan få nyt liv. Måske har du også mod på at dekorere lygten med et kranium? Har
du ikke selv et syltetøjsglas, du kan tage med, så finder vi et gammelt et frem fra skuffen. For børn fra 4-10
år.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Gør-det-selv-dag: museet slår dørene op i
aktivitetshuset, hvor du kan klæde dig ud i tøj fra gamle dage og lege dig ind i historien i den fattige fiskers
hus. Udover dette kan du lave dit eget træskib eller vindmøller. Gratis adgang for børn.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 10.15 -12.00 & kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn (7-14 år) på Skagens Museum. Vær kreativ i
efterårsferien og mal seje, smukke, mærkelige og helt igennem enestående ting, ligesom skagensmalerne
gjorde det i Skagen for over 100 år siden. På Skagens Museum kan børn mellem 7 og 14 år prøve kræfter
med malerier i akryl og akvarel. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen
og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet, der ligger umiddelbart til
venstre, når du kommer ind på museet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl.
9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang inkl. guldramme og
alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: På tur i Gl. Skagen – Denne tur starter ved historiske Ruths Hotel, og du får stedets
spændende historie af guiden. Ved siden af hotellet ligger Højen Kirkegård, hvor guiden fortæller om nogle
af de mange interessante personligheder, der ligger begravet her. Herfra går turen til Solnedgangspladsen,
der er et yndet mødested ved aftenstide. Med blik ud over det glitrende hav hører du om den travle
skibstrafik ved Grenen. Turen fortsætter via små charmerende veje og stier, hvor du hører om
Skagenshusene og om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt
over Gl. Skagens mange røde tage. Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25 deltagere. Min 2 deltagere.
Pris: Kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/26005
Mødested: Ved Ruths Hotel. Turen slutter samme sted.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00-14.00: Aktivitet for børn v. Ålbæk Ny Turistinfo, Engvej, Ålbæk. Kom og lav en lanterne og brug
den evt. onsdag aften til fakkeloptoget (se under 17. oktober). Hvis vejret tillader det – vil der være bål. Det
er gratis at deltage.

Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage” - Du kan høre
om, hvordan var det at være barn i Skagen for 200 år siden, de dramatiske skibsforlis og modige
redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe, strikke,
hamre og klister. Børn gratis adgang, men skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 19.00: ”Oceans of Hope” – foredrag i Kulturhus Kappelborg. Læge og sømand Mikkel Anthonisen sejlede
med projektet ”Oceans of Hope” jorden rundt fra 2014 til 2015 med en besætning bestående af mennesker
med sygdommen sclerose. Jordomsejlingen handlede om, at mennesker ramt hårdt i livet kunne
genopbygge deres identitet og troen på sig selv og fremtiden som en værdi del af et fællesskab med en
stærk fortælling og et meningsfyldt formål. I foredraget perspektiveres dette ind i vores fælles historie som
søfartsnation og til en fælles bevidsthed om, hvordan vores relation til havet altid har været
identitetsskabende. Varighed ca. 2 timer. Dørene åbner kl. 18.30. ENTRÉ: Kr. 75,-. Billetter købes på
www.kulturhuskappelborg.dk eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus
Kappelborg og Scleroseforeningen.
Kl. 20.30: Tur for Batmænd og Natteravne! Hvad gemmer der sig af dyr om natten på denne årstid? Få
svaret ved at følge med Naturvejlederen på denne stemningsfulde tur rundt om Grenen for både børn og
voksne. Udstyret med speciallavede militærlygter lyser vi landskabet op i søgen på fugle og dyr. Måske vi er
heldige at finde en ræv, en sæl eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser når solen er gået ned
og mørket sænker sig…Vi starter i klubhuset ved Fyret med saftevand og kaffe inden vi går ud i natten.
Turen varer et par timer. Husk godt fodtøj (støvler/gummistøvler) og eventuelt en lygte. Mødested: Skagen
Grå Fyr – Center for trækfugle, Fyrvej 36, Skagen. Pris: 50 kr. pr. person (Kontant eller Mobilepay).

Tirsdag d. 16. oktober
Kl. 09.00-16.00: Efterårsferiehygge i Farm Fun. Kl. 9-11: Dyrefodring for børn med særlige behov, også
dem med ledsagerkort. Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser for at børnenes behov
bliver mødt. Max. 20 deltager. Tilmelding sker pr. mail farmfun@farmfun.dk eller på tlf. 98 48 81 14 senest
kl. 12 mandag, d. 15.10.18. Kl. 12, 14 & 16: Tag med på Farm Funs populære traktortur rundt i parkens
smukke omgivelser. Turen koster Kr.10, dog er den første tur altid gratis! Kl. 13: Kom og vær med når
dyrepasseren fodrer de søde vaskebjørne på Farm Fun. Tilmelding ikke nødvendigt. Arrangementet er åbent
for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 13.30-15.00: Lad Farm Funs søde ponyer tage jer med på en
ridetur til deres yndlingssteder i parken. Turen koster Kr. 20,-. Tilmelding ikke nødvendigt.

Kl. 10.00: Lav din egen slikkepind - Besøg Danmarks nordligste bolchekogeri. Hvornår begyndte man at
spise bolcher i Danmark og hvornår startede Bolcheriet med at lave “gammeldags” bolcher? Hør historien og
design og lav din egen slikkepind i Bolcheriet® Skagen. Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv
selv og hyg dig sammen med din familie. Forkæl familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som
du selv har designet… eller spis den selv. Pris kr. 25,-. VIGTIGT: Både børn og forældre skal medbringe god
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange børn der er med. Ingen tilmelding.
Kl. 10.00-13.00: Maskeværksted på Skagens Bibliotek - Vi laver de flotteste kraniemasker med mønstre,
blomster og fine farver. Inspireret af den mexicanske tradition ”De dødes dag” med dens dekorerede masker
giver vi den gas på maskeværkstedet. Bestem selv om det skal være blomsterne, uhyggen eller de
avancerede mønstre, der skal være i fokus på din maske. Alder: 4-10 år. Fri entré - tilmelding ikke
nødvendig.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Kastanjedag: På denne dag vil de frivillige
hjælpe dig med at lave sjove fantasidyr af kastanjer, skovens grene og kogler. På denne dag vil din fantasi
få frit løb. Så kom og vær med til en sjov dag, hvor du får lov til at være kreativ med efterårets mange
nedfaldne ting fra skoven. Gratis adgang for børn.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-16.00: Efterårsmarked v/ Simons Raaling i Aalbæk. Grønsagsboder, håndarbejde, musik m.m.
Mulighed for at lave æblesaft – medbring gerne egne æbler & flasker. Desuden er der andre aktiviteter som
”Det muntre køkken” & rebslagning samt kræmmermarked.
Kl. 10.15 -12.00 & kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn (7-14 år) på Skagens Museum. Vær kreativ i
efterårsferien og mal seje, smukke, mærkelige og helt igennem enestående ting, ligesom skagensmalerne
gjorde det i Skagen for over 100 år siden. På Skagens Museum kan børn mellem 7 og 14 år prøve kræfter
med malerier i akryl og akvarel. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen
og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet, der ligger umiddelbart til
venstre, når du kommer ind på museet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl.
9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang inkl. guldramme og
alle materialer.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00: De vilde fugle – tæt på! - Tag familien med på en rundvisning ind i ringmærkningens verden og
få et spændende indblik i de små fugles fantastiske rejser sammen med os! Måske vi tilmed er heldige at se
en af de vilde fugle helt tæt på! Varighed ca. 1 time. Mødested: Skagen Grå Fyr – Center for trækfugle,
Fyrvej 36, Skagen. Pris: 50 kr. pr. person (købes i Centrets butik inden turen).
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage” - Du kan høre
om, hvordan var det at være barn i Skagen for 200 år siden, de dramatiske skibsforlis og modige
redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe, strikke,
hamre og klister. Børn gratis adgang, men skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00-15.00: ”På svampetur” – Naturhistorisk Museum afholder sin traditionelle svampetur. Her kan
både børn og voksne få sig en dejlig skovtur med svampekurven. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne 50,-kr. børn 10,-kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Kl. 14.00-16.00: På tur i digternes fodspor - Denne tur tager sin begyndelse ved Brøndums Hotel, hvor
guiden starter med at fortælle fascinerende historier om H.C. Andersen og Karen Blixen. Derfra kommer du

forbi Saxilds Gaard, der i sin tid var ejet af forfatter Ole Wivel, videre til Harald Bergsteds hus og den
tidligere borgmestergård, hvor Skagen-kronikøren Alba Schwartz boede. Turen fortsætter ad Kappelborgvej
forbi instruktør og forfatter Eddie Thomas Petersens hus, til Drachmanns Hus, samt Alex Sechers, Steen
Kaaløs og Jesper Ewalds huse. Der afsluttes med et kig til den tidligere kongebolig Klitgården fra stranden
ved det yderste Vesterby. Tilmelding på Skagen Turistbureau. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr.
100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/536
Startsted: Ved Brøndums Hotel. Slutsted: Vestre Strandvej – ved stranden.
Kl. 14.00-16.00: Bunkertur på Sønderstrand. Få en spændende oplevelse og følg med på den interessante
tur gennem ”Bunkernes verden” i klitterne ved Sønderstrand. Du har måske lagt mærke til de mange
betonbunkere, der ligger langs kysten ved Skagen? På denne tur finder du af, hvorfor de ligger lige der –
hvad de er blevet brugt til, og ikke mindst hvorfor de blev brugt sådan. Guiden svarer gerne på mange flere
spørgsmål på denne historiske tur langs stranden. Tilmelding til Skagen Turistbureau. Max. 35 deltagere.
Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding online: http://www.skagentourist.dk/booking/535 Turen starter og slutter på P-pladsen v/Det hvide Fyr, Fyrvej 2, Skagen.
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 14.00: Omvisning på Skagens Museums i særudstillingen ” So long – fra kælder til nye samlinger”.
Skagens Kunstmuseers samlinger rummer ikke bare værker lavet af skagensmalerne før 1935, men også en
del værker af yngre kunstnere, der ikke har været en del af kunstnerkolonien. Disse værker er nu ved at
blive udskilt af samlingen, og på omvisningen ses nærmere på nogle af disse. Hvilke overvejelser ligger der
bag beslutningen og hvad skal ske med dem nu? Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Indiske Juvel”. 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. 18.15-20.15: Halloween på Bodilles Kro - I ”spøgelseslottets” restaurant serveres for børn Den
”uhyggelige og skrækkelige” Halloween Buffet på Bodilles Kro. Uhyggelig, hyggelig aften for børn og barnlige
sjæle. Efter spisningen vil tidl. Overlærer Ellen Margrethe Pagter oplæse en uhyggelig, hyggelig historie i
mørkets skær. Krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. For de voksne serveres en 2
retters menu, mens børnene hører historie og tegner spøgelser. Pris pr. barn kr. 98,- inkl. saftevand - Pris
pr. voksen kr. 189,- uden drikkevarer. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Wife”. 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. 17. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. ”Kartoffeltryk, slyngstokke og spinderok”:
På denne dag er der hele tre aktiviteter i gang! På et bomuldslærred vil du kun lave din eget tryk til en
frugtpose. Til posen skal du bruge noget snor, der kan lukke posen, det skal du lave på gammeldags manér
med slyngstokke. Her skal du holde tunge lige i munden, når du skal bruge fire slyngstokke på en gang!
Som et sidste arrangement denne dag, vil du kunne lære at bruge en spinderok og spinde garn som i gamle
dage. Gratis adgang for børn.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!

Kl. 10.15 -12.00 & kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn (7-14 år) på Skagens Museum. Vær kreativ i
efterårsferien og mal seje, smukke, mærkelige og helt igennem enestående ting, ligesom skagensmalerne
gjorde det i Skagen for over 100 år siden. På Skagens Museum kan børn mellem 7 og 14 år prøve kræfter
med malerier i akryl og akvarel. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen
og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet, der ligger umiddelbart til
venstre, når du kommer ind på museet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl.
9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang inkl. guldramme og
alle materialer.
Kl. 11.00: Dissektion af haj på Naturhistorisk Museum - billetter skal reserveres ! Vi dissekerer en haj og
ser på hvordan hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles med hajer. Til dette
arrangement er der begrænset antal pladser. Billetter skal reserveres ved henvendelse til museet på tlf. 61
31 00 73. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris: voksne kr. 50,-. Børn kr. 25,-. Prisen er inklusiv
museumsbesøg.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00-14.00: Aktivitet for børn v. Ålbæk Ny Turistinfo, Engvej, Ålbæk. Kom og skær et græskar og vær
med i konkurrencen om det flotteste/sjoveste/uhyggeligste (afgøres onsdag aften kl. 19.00 – se denne).
Hvis vejret tillader det, vil der være bål. Det er gratis at deltage.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 12.00-16.00: Efterårsferiehygge i Farm Fun. Kl. 12, 14 & 16: Tag med på Farm Funs populære
traktortur rundt i parkens smukke omgivelser. Turen koster Kr.10, dog er den første tur altid gratis! Kl. 13:
Kom og vær med når dyrepasseren fodrer de søde vaskebjørne på Farm Fun. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arrangementet er åbent for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 13.30-15.00: Lad Farm Funs søde
ponyer tage jer med på en ridetur til deres yndlingssteder i parken. Turen koster Kr.20. Tilmelding ikke
nødvendigt. Kl. 13.30-15.00: Hvor hurtigt kan du klare Farm Funs sjove labyrint? Kom og deltag i parkens
sjove labyrintkonkurrence med udkåring af vindere kl. 15:45. Tilmelding ikke nødvendigt. Konkurrencen er
åbent for børn op til 12 år og er gratis for parkens gæster.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage” - Du kan høre
om, hvordan var det at være barn i Skagen for 200 år siden, de dramatiske skibsforlis og modige
redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe, strikke,
hamre og klister. Børn gratis adgang, men skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen – ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Den tilsynsførende læge i byen gav i den anledning en detaljeret beskrivelse
af de rystende boligforhold i de fattige fiskerhuse. Gratis for museets gæster.

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: Åben fryser! - Vi skal have ryddet op i Fuglestationens fryser, så vi kan få plads til nogle nye ting.
Vær med når vi åbner fryseren og dissekere nogle af fuglene som er indleveret i årets løb efter at have
kollideret med vinduer, kørt over af biler eller blevet taget af katte m.m. Få denne dag bl.a. svar på hvordan
fuglene ser ud indvendigt og hvordan de er bygget op. Mødested: Skagen Grå Fyr – Center for trækfugle,
Fyrvej 36, Skagen. Gratis arrangement.
Kl. 14.00-16.00: Kirkegårdsvandring – gravstenene fortæller! Gå med på den populære tur, der starter fra
perronen på Skagen Station. Her hører du om Skagensbanen og dens enorme betydning for Skagens
udvikling. Turen går videre til Skagen og Assistens Kirkegård hvor guiden fortæller spændende historier om
kunstnere og andre godtfolk, den afrikanske slave Jan Leton, fiskere og søfolk. Der er også fortællinger om
engelsk og tysk krigshistorie ved krigsmindesmærkerne fra de to verdenskrige. Dagens tur slutter i den
smukke kirke, hvor du også får noget at vide om Skagens kirker gennem tiden. Tilmelding: Skagen
Turistbureau senest kl. 12.00 før en tur el. online https://www.skagen-tourist.dk/booking/26001. Max. 25
pers. Min. 2 pers. Startsted: Perronen på Skagen Station, Sct. Laurentii Vej 22. Slutsted: Skagen Kirke. Pris:
Kr. 100,- (betales ved tilmelding).
Kl. 14.00: ”Tårnets hemmeligheder” - Naturvejlederen fortæller i udkigstårnet v/ Skagen Odde Naturcenter.
Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Indiske Juvel”. 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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.00: Fakkeloptog med start fra Simons Raaling i Ålbæk (Lav din egen lanterne – se under 15.
oktober) Fakkeloptoget slutter ved Borups Lækkerier, som vil servere varm kakao. Her vil græskarkonkurrencen (se kl. 11.00-14.00) afgøres og 3 præmier vil blive uddelt.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Wife”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 18. oktober
Kl. 10.00-13.00: Kranier i krympeplast på Skagens Bibliotek - Har du også altid ønsket dig klassens sejeste
nøglering? Og gerne en, der kan skræmme de andre væk fra din plads? Vi laver kranier til nøgleringe,
brocher og magneter. Du bestemmer selv, hvor uhyggelig den skal være, for det er dig, der styrer
farveblyanten! Alder: 4-12 år. Fri entré - tilmelding ikke nødvendig.
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. ”Træværksted for drenge og piger”:
Museet har fundet hammer, sav og andet snitteværktøj frem til et larmende og støvet træværksted. Kom og
lav din egen måge af træ eller et træskib. Men vi har også de sødeste dukker til at tegne på, klippe ud eller
lege og pusle med. Så kom og vær med i museets hyggelige aktivitetshus, alle søde og raske drenge og
piger. Børn gratis adgang, og ifølge med voksne. Der kan forekomme merpris på nogle af aktiviteterne på kr.
20,-.
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: Naturtur i Råbjerg Mile - Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyrespor, ser på
sjældne og kødædende planter, snakker sandflugt, skagenslys og meget mere. En tur for hele familien hvor
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til strandtudser. Mødested: Naturhistorisk Museum. Pris:
voksne kr. 50,-. Børn kr. 10,-. Bemærk – transporten til Råbjerg Mile foregår i deltagernes egne biler.
Kl. 10.15 -12.00 & kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn (7-14 år) på Skagens Museum. Vær kreativ i
efterårsferien og mal seje, smukke, mærkelige og helt igennem enestående ting, ligesom skagensmalerne
gjorde det i Skagen for over 100 år siden. På Skagens Museum kan børn mellem 7 og 14 år prøve kræfter
med malerier i akryl og akvarel. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen
og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet, der ligger umiddelbart til
venstre, når du kommer ind på museet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl.
9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang inkl. guldramme og
alle materialer.
Kl. 11.00-12.30: Køretur i Kystmuseets Bedfordbus fra 1937 - Bytur i veteranbus. 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. Turen er for hele familien (dog
ikke kørestole og hunde. Pris: kr. 100,- for voksne/børn u. 12 år kr. 35,-. Mødested og billetsalg:
Kystmuseet, P.K. Nielsens Vej 8, Skagen.
Kl. 11.00-14.00: Aktiviteter for børn v. Ålbæk Ny Turistinfo, Engvej, Ålbæk. Kom og lav kastanje figurer,
påklædningsdukker, perler mm. Hvis vejret tillader det, tændes bålet og der kan laves popcorn. Det er gratis
at deltage.
Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00: De vilde fugle – tæt på! - Tag familien med på en rundvisning ind i ringmærkningens verden og
få et spændende indblik i de små fugles fantastiske rejser sammen med os! Måske vi tilmed er heldige at se
en af de vilde fugle helt tæt på! Varighed ca. 1 time. Mødested: Skagen Grå Fyr – Center for trækfugle,
Fyrvej 36, Skagen. Pris: 50 kr. pr. person (købes i Centrets butik inden turen).
Kl. 12.00-16.00: Efterårsferiehygge i Farm Fun. Kl. 12, 14 & 16: Tag med på Farm Funs populære
traktortur rundt i parkens smukke omgivelser. Turen koster Kr.10, dog er den første tur altid gratis! Kl. 13:
Kom og vær med når dyrepasseren fodrer de søde vaskebjørne på Farm Fun. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arrangementet er åbent for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 13.30-15.00: Lad Farm Funs søde
ponyer tage jer med på en ridetur til deres yndlingssteder i parken. Turen koster Kr.20. Tilmelding ikke
nødvendigt. Kl. 13.30-15.00: Der er dømt hygge i Farm Fun og du kan hygge dig med parkens søde
shetlandsponyer ved at strigle og flette deres flotte man. Tilmelding ikke nødvendigt. Arrangementet er
åbent for alle og er gratis for parkens gæster.
Kl. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage” - Du kan høre
om, hvordan var det at være barn i Skagen for 200 år siden, de dramatiske skibsforlis og modige
redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe, strikke,
hamre og klister. Børn gratis adgang, men skal være ifølge med voksne. 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: FOTOGRAFIER, KAFFE & LOKALHISTORISK SNAK. Kom og vær med til at kigge på
fotografier, datere og identificere. I tilgift vanker der kaffe og røverhistorier. Uformelt og afslappet, alle er
velkomne. Sted: Tinghuset, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen

Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Denne måned om Poul Anker Bechs ”Væltet bord i
Råbjerg Mile” fra 1988. Hør museumsinspektør Sara Line Batson Matzen fortælle om værket. Gratis for
museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen” – Deltablues/Ragtime fingerpickin
Blues.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Indiske Juvel”. 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. 18.00-22.00: OPEN BY HORROR NIGHT I SKAGEN. KOM TIL EN UHYGGELIG, SKRÆMMENDE OG
SUPER SJOV OPEN BY NIGHT. GRATIS PANDEKAGER TIL ALLE BØRN - der serveres blodige pandekager ved
Kulturhus Kappelborg - vampyrernes livret! BESØG SPØGELSESHUSET lige midt i Skagen ved Restaurant
Kokkenes, hvor edderkopper, zombier, spøgelser - og andre uhyggelige væsener har hjemme! TØR DU GÅ
PÅ OPDAGELSE...DET BLIVER EDDERMAME UHYGGELIGT MAND! SPØGELSESMUSIK - Skagen midtby er
hjemsøgt af uhyggelige lyde! - tag hellere mor og far i hånden. UHYGGELIGT GODE TILBUD - I butikkerne
finder mor og far skræmmende gode efterårstilbud - Så mens ungerne får en forskrækkelse, er der mulighed
for at gøre en god handel indenfor i varmen i de enkelte butikker. Kom gerne uhyggeligt udklædt !
Kl. 18.15-20.15: Halloween på Bodilles Kro - I ”spøgelseslottets” restaurant serveres for børn Den
”uhyggelige og skrækkelige” Halloween Buffet på Bodilles Kro. Uhyggelig, hyggelig aften for børn og barnlige
sjæle. Efter spisningen vil tidl. Overlærer Ellen Margrethe Pagter oplæse en uhyggelig, hyggelig historie i
mørkets skær. Krammedyr og pude må medbringes og kom gerne udklædt. For de voksne serveres en 2
retters menu, mens børnene hører historie og tegner spøgelser. Pris pr. barn kr. 98,- inkl. saftevand - Pris
pr. voksen kr. 189,- uden drikkevarer. Ring og bestil plads tlf. 98 44 33 00.
Kl. 19.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser operaen ”Aida” - en restaureret udgave af Teatro Real’s mest monumentale og
emblematiske produktion af ”Aida”. Det er svært at overgå denne udgave, der sprænger alle rammer. Det er
med Hugo de Ana’s fantastiske scenografi og kostumer. Og med maestro Nicola Luisotti som dirigent.
Samarbejde med Opera Lyric, Chicago, the Municipal Theater og Santiago de Chile. - Teatro Real Madrid optaget 2018. 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. 19. oktober
Kl. 10.00-15.00: Aktivitetsdag for børn på Kystmuseet Skagen. Gør-det-selv-dag: museet slår dørene op i
aktivitetshuset, hvor du kan klæde dig ud i tøj fra gamle dage og lege dig ind i historien i den fattige fiskers
hus. Udover dette kan du lave dit eget træskib eller vindmøller.
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.15 -12.00 & kl. 13.15-15.00: Malerskole for børn (7-14 år) på Skagens Museum. Vær kreativ i
efterårsferien og mal seje, smukke, mærkelige og helt igennem enestående ting, ligesom skagensmalerne
gjorde det i Skagen for over 100 år siden. På Skagens Museum kan børn mellem 7 og 14 år prøve kræfter
med malerier i akryl og akvarel. Malerskolen er kun for børn, men de voksne må gerne høre introduktionen
og de praktiske informationer, når vi mødes og byder velkommen i introrummet, der ligger umiddelbart til
venstre, når du kommer ind på museet. Tilmelding er nødvendig og kan gøres på tlf. 98 44 64 44 man-fre kl.
9-15. I weekenden kan man tilmelde sig i billetsalget på museet. Pris: kr. 120,- pr. gang inkl. guldramme og
alle materialer.

Kl. 11.00: Naturen netop nu. Naturvejlederen går en tur på heden med start fra Skagen Odde Naturcenter.
Turen slutter samme sted. Pris: voksne kr. 70,-. Børn kr. 30,-. Prisen er inkl. entré til naturcenteret.
Kl. 11.00-16.00: Efterårsferiehygge i Farm Fun. Kl. 11-14: Kom og vær med når Farm Fun får besøg af en
beslagsmed, der vil vise hvordan man smeder hestesko og varmskoer en hest. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arrangementet er åbent for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 12, 14 & 16: Tag med på Farm Funs
populære traktortur rundt i parkens smukke omgivelser. Turen koster Kr.10, dog er den første tur altid
gratis! Kl. 13: Kom og vær med når dyrepasseren fodrer de søde vaskebjørne på Farm Fun. Tilmelding ikke
nødvendigt. Arrangementet er åbent for alle og er gratis for parkens gæster. Kl. 13.30-15.00: Lad Farm Funs
søde ponyer tage jer med på en ridetur til deres yndlingssteder i parken. Turen koster Kr.20. Tilmelding ikke
nødvendigt.
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. 12.30-13.00: Børneomvisning på Kystmuseet Skagen – ”Livet i Skagen i gamle dage” - Du kan høre
om, hvordan var det at være barn i Skagen for 200 år siden, de dramatiske skibsforlis og modige
redningsmænd og meget mere. I museets hyggelige Aktivitetshus kan du klæde dig ud, klippe, strikke,
hamre og klister. Børn gratis adgang, men skal være ifølge med voksne. Gratis for museets gæster.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum –”Hav- og strandbilleder” - Skagens strande var
arbejdsplads for både fiskere og skagensmalerne. På temaomvisningen skal vi se nærmere på nogle af
skagensmalernes mange skildringer af strand og klit, det stille månelys over havet eller motiver, som viser
de tunge bølger mod kysten. Gratis for museets gæster.
Kl. 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 ”E-STREET JAM” (Bruce Springsteen).
Kl. 17.45: Drachmannlegatet 2018 – en aften med årets prismodtager Susanne Jorn. Årets legatuddeling
fejres ved et musisk-litterært arrangement på Skagens Museum. Denne aften vil du opleve årets
legatmodtager Susanne Jorn fortælle om sit forfatterskab i en dialog med billed- og filmkunstneren Jytte
Rex, og om hvordan hun og Jytte Rex har inspireret hinanden. Det musikalske indslag består af tre stykker
for soloharpe spillet af harpenisten Tine Rehling. Det hele foregår i plesnersalene på Skagens Museum.
Aftenen inkluderer et glas hvidvin. Entré kr. 75,-. Billetter købes i billetsalget på Skagens Museum eller på
https://skagenskunstmuseer.dk/kalender/drachmannlegatet-2018/ .
Kl. 20.30: Tur for Batmænd og Natteravne! Hvad gemmer der sig af dyr om natten på denne årstid? Få
svaret ved at følge med Naturvejlederen på denne stemningsfulde tur rundt om Grenen for både børn og
voksne. Udstyret med speciallavede militærlygter lyser vi landskabet op i søgen på fugle og dyr. Måske vi er
heldige at finde en ræv, en sæl eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser når solen er gået ned
og mørket sænker sig… Vi starter i klubhuset ved Fyret med saftevand og kaffe inden vi går ud i natten.
Turen varer et par timer. Husk godt fodtøj (støvler/gummistøvler) og eventuelt et lygte. Mødested: Skagen
Grå Fyr – Center for trækfugle, Fyrvej 36, Skagen. Pris: 50 kr. pr. person (kontant eller Mobilepay).

Lørdag d. 20. oktober
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: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
Kl. 12.00: Oktoberfest på Skagen Bryghus. Program: Kl.12.00: Telt åbner. Kl.13.00-14.00: Buffet: Helstegt
Pattegris med lækre salater og kartofler. Kl. 15.00- 18.00: Sæby Tyrolerorkester. Billetter á Kr. 229,- pr.
person købes på https://skagenbryghus.dk/products-page/merchandise/oktoberfest-2018-entre-billetter/
Kl. 14.00: ”Farver og fortællinger” – Omvisning på Skagens Museum for børn og deres voksne. Malerierne
bliver næsten levende. Vi møder kvinder i smukke kjoler og grove fiskere i stormvejr. Vi hilser på en lille
pige, der sidder alene i en flot blå stue og vi undersøger, hvorfor skagensmalerne mon rejste hele vejen til
Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier. Hvem var Michael, Anna, Marie, Søren og Rap?
Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? Og hvad er “Den blå time”? Alt det og meget mere kan du få
svar på. Omvisningen er for alle og niveauet tilpasses gruppen. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”UpstairsBand” (Rock/Funk/Blues).
Kl. 19.00: Intimkoncert med HUSH på Skagen Hotel, Sct. Laurentii Vej 35. Inden koncerten serveres en
velkomstdrink og stor lækker 2 retters menu sammensat efter årstidens råvarer. Koncerten starter kl. 21.00.
Pris per person kr. 498,00. Billetter købes på https://www.ticketmaster.dk/event/hush-intimkoncert-inkl-2retters-menu-billetter/450603 eller ved henvendelse på mail info@skagen-hotel.com .

Søndag d. 21. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.
Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Iqbal og Den Indiske Juvel”. 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. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”The Wife”. 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. 22. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne” på Kystmuseet i Skagen. Dette arrangement giver et grundigt
indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres familiers livsvilkår. Deltagerne
får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen sluttes af
med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning. 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: ”HVORFOR SKAL VI STOLE PÅ FORSKNING OG EKSPERTER? - Foredrag i Kulturhus
Kappelborg v/ ph.d. Rolf Hvidtfeldt, Aalborg Universitet. I dag er det udbredt at være skeptisk over for
elitære autoriteter som f.eks. forskere. De fleste stoler nok stadig på, at lægen har et godt bud på, hvordan
man håndterer en brækket arm eller en infektion. Men der er også en lang række emner, hvor mange
tillægger opinionen på Facebook eller løse anekdoter større vægt end den videnskabelige konsensus. Alle
ved, at forskere og eksperter tager fejl af og til. Hvorfor skal vi overhovedet stole på, hvad de bringer til
torvs? Kan vi skelne skidt fra kanel? Dette foredrag leverer et bud på et svar baseret på en bred vifte af
aktuelle eksempler. Entré kr. 100,- v/ indgangen. Arr.: Folkeuniversitetet i Skagen.

Tirsdag d. 23. oktober
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. 19.00: ” DIT INDRE LIV MED BAKTERIER” - foredrag i Biografsalen i Kulturhus Kappelborg livestreamet
direkte fra Aarhus Universitet. Forelæser: Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns
Universitet. Mennesket er en superorganisme, der består af ligeså mange bakterie- som menneskeceller.
Hør hvordan de sundhedsfremmende bakteriearter former dig som menneske, styrer din modstandskraft og
dit stofskifte, samt hvordan du får det bedste frem i dine bakterier. Foredraget er gratis men billetter skal
bestilles på www.kappelborgskagen.dk ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Skagen Bio.

Onsdag d. 24. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen – ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Den tilsynsførende læge i byen gav i den anledning en detaljeret beskrivelse
af de rystende boligforhold i de fattige fiskerhuse. Gratis for museets gæster.
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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30-21.30: Koncert med Gasterne - Kom i godt og velklingende selskab på Kystmuseet Skagen.
Gasterne synger stemningsfulde danske og udenlandske viser og sange om hav og søfart, tjæret tovværk,
afsked, gensyn og andre store følelser. Det 20 mand store kor har et bredt og meget varieret repertoire og
synger bl.a. på svensk, russisk, engelsk og tysk. Koncerten ledsages af spændende foredrag, denne aften
om ”1800-tallet og James McDonald”. Foredraget handler om James Macdonalds dramatiske forlis på
Skagens rev i 1808 under Napoleonskrigene. En periode, hvor vendelboerne tjente styrtende med penge på
kapervirksomhed, og hvor embedsmænd, byfogeder og købmænd havde store økonomiske interesser i
skibsfarten omkring Skagen. Gasterne synger sange fra perioden imellem foredraget. Billetterne koster 100,og inkluderer en sandwich og et glas vin. Billetsalg: Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dommerens Valg”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 25. oktober
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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Dommerens Valg”. 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. 26. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!

Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum –”Sarte pasteller og tegninger” - Selvom skagensmalerne
ofte foldede sig ud med pensel og olie på lærred, dyrkede og eksperimenterede de fleste af dem også med
kul, bly, kridt, pastel, akvarel og radernål. Denne temaomvisning har et udvalg af de sarte værker i museets
samling som sit omdrejningspunkt. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Dennis Nielsen” – akustisk rock.
Kl. 20.00-22.30: Koncert på Gaardbogaard i Aalbæk med Allan Olsen SOLO. Pris kr. 300,-. Dørene åbner
kl. 19.00. Arr.: Musikforeningen LIVE og Gaardbogaard. OBS ! KONCERTEN ER UDSOLGT.

Lørdag d. 27. oktober
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: ”Intro til Anchers Hus” - Anna og Michael Ancher er to af de absolutte nøglefigurer i
kunstnerkolonien på Skagen. På denne omvisning får du en introduktion til deres liv og værk samtidig med
at vi bevæger os rundt i de rum de levede i. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”The Rolling Blues Revival” – Rock´n Roll &
Bluesrock.
Kl. 20.00: LIVE & LOKALT i Kulturhus Kappelborg- En aften med nordjyske talenter! Det meste af den livemusik, vi oplever, er skrevet og fremført af kunstnere, der har deres base udenfor Nordjylland - men det
forholder sig faktisk sådan, at der er masser af musikere og artister, der har valgt at bo her - at indånde den
nordjyske luft og skrive om de ting, der rør sig her. Live & Lokalt sender en række af disse artister og
sangskrivere rundt på en turné, der både vil udfordre dem og publikum i et musikalsk møde. Så her er
chancen for at møde ny musik og nye kunstnere på en ny måde. Koncerterne ledes af kapelmester Ole
Albrechtsen med band, der akkompagnerer de lokale sangere og sangskrivere. På Kappelborg kan man
opleve Morten Risum, RO og Chris Andersen. Live & Lokalt er en del af projektet Originalt/Regionalt, der er
støttet af Region Nordjylland og Statens Kunstfond. Entré kr. 120,-. Unge u. 25: kr. 80,-. Dørene åbner kl.
19.00. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.

Søndag d. 28. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Det Hvide Fyr. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.

Kl. 10.00: GoRun i Aalbæk. Ålbæk Borgerforening er efter gåturen værter ved kaffe. Startsted: Bålhytten v.
Skovsøen på Gårdbovej, 9982 Aalbæk. Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” - På denne omvisning får du en bred introduktion til Skagens Museum,
huset og samlingen. Vi ser på udvalgte hovedværker og kommer tættere på hvem Skagensmalerne egentlig
var? Og hvorfor kunstnerkolonien opstod? Skagens Museum har desuden sin egen spændende historie, som
er tæt knyttet til Skagensmalerne, og fortællingerne derfor flettes naturligt sammen, når vi går rundt i
museets sale. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Smallfoot”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Te med damerne”. 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. 29. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne” på Kystmuseet i Skagen. Dette arrangement giver et grundigt
indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres familiers livsvilkår. Deltagerne
får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde ombord. Eftermiddagen sluttes af
med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning. 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. 19.00: ”I forbrydelsens verden” - Foredrag v/ Drabschef Bent Isager-Nielsen i Kulturhus Kappelborg.
Politiinspektør, efterforskningschef og tidligere drabschef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen fortæller om
forbrydelsens verden. Du får bl.a. en forståelse for, hvor omfattende en efterforskning er. Den garvede
efterforskningsleder har opklaret utallige alvorlige forbrydelser i sin imponerende karriere og har
nærstuderet seriemordere og voldtægtsforbrydere for at forstå motiverne bag forbrydelserne. Denne aften
kommer Bent Isager-Nielsen tættere på årsagerne til ondskab: Findes der onde mennesker eller blot onde
handlinger, eller kommer det onde nogle gange fra den mest uventede side? Arrangeret i samarbejde med
AOF.

Tirsdag d. 30. oktober
Kl. 10.00: Teater for de 1 ½ - 4 årige i Kulturhus Kappelborg. ”Små blå sko” v/ teaterguppen Riddersalen.
En lille entré danner kulisse for "Små blå sko". Fra entréens billeder, skuffer og skabe trylles fortællingen
frem - om damen der går tur med folk. Damen er begejstret og fuld af forventninger, når en ny gåturskammerat skal komme. I dag venter hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden fantaserer
damen om udflugtsmål for dagen. Så lyder klokken ved entrédøren. Entré kr. 10,-. Billetter købes på
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=5f3d2a3f33 Arrangeret i
samarbejde med Børnekulturelt Netværk Frederikshavn Kommune.
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. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Te med damerne”. 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: ”Syng Dansk” koncert i Hulsig Kirke. "Oktetten", et kammerkor under ledelse af Skagen Kirkes
organist, Rikke Kursch, synger satser med afsæt i komponister og digtere, der på en eller anden måde har
været i berøring med Skagen. Der står også instrumentale satser og solo-sang på programmet - og
selvfølgelig skal vi synge fællessange. Efter koncerten er kirken vært ved et glas vin. Fri entré.

Onsdag d. 31. oktober
Kl. 10.00-17.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen – ”Den mørkeste tid i Skagens historie”.
Månedens historie er en ganske dramatisk fortælling om det barske liv i 1600-tallets Skagen, hvor
indbyggertallet i løbet af ganske få år faldt fra ca. 1000 til 600 stædige og hårdføre skagboere. Årsagerne
var dels svigtende fiskeri, problemer med afsætning af fiskene samt voldsomme epidemier, ødelæggende
stormfloder og tiltagende sandflugt. Året 1690 blev lavpunktet. På vej op ad den stejle bakke blev Skagen i
1853 ramt af en koleraepidemi. Den tilsynsførende læge i byen gav i den anledning en detaljeret beskrivelse
af de rystende boligforhold i de fattige fiskerhuse. Gratis for museets gæster.
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. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Te med damerne”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Særudstillinger, gallerier mm.:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: 1.-20. oktober: 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.
Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen: 15.-16. & 18.-20. oktober: ”DEKORER ET SKELET” - Kunne
du tænke et farvestrålende skelet til dit værelse? Eller er du bare vild med at male og tegne? Hele ugen kan
du øve dig på biblioteket. Vi har lagt skabeloner frem med de blegeste skeletter, som bare venter på, at du
kommer og farvelægger dem. Kom i den betjente åbningstid. Fri entré. ARR.: Skagens Bibliotek.
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: Særudstilling. ”Fokus”– Fikspunkter fra samlingen. Med
udgangspunkt i 12 ikononiske eller bemærkelsesværdige malerier fra samlingen fyldes museets Plesnersale
med billeder og fortællinger i en ophængning, der satser på både at berige øje, hjerte og hjerne. De fleste
af os i dag har et forhold til skagensmalernes værker, og de mest kendte af dem har mange set utallige
gange; på udstillinger, i aviser, på film eller måske endda en kagedåse. Men hvad er historien egentlig
omkring værket? Hvordan og hvorfor blev de til og blev modtaget? De spørgsmål vil blive belyst her. Med
bl.a. Marie Krøyer, P.S. Krøyer, Michael Ancher, Anna Ancher …
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”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.

Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Fra 13. oktober: Særudstilling. ”Viggo Johansens
akvareller” - Viggo Johansen har med let hånd skabt en serie smukke, farverige og stemningsfulde
landskaber i akvarel, som er denne udstillings omdrejningspunkt. Der er marker og enge, strand og hav,
drivende skyer – masser af fine øjebliksbilleder fanget af en friluftsmaler på rejse. Viggo Johansen kom til
Skagen første gang i sommeren 1875 og var således en af de tidlige skagensmalere, som var med til at
etablere kunstnerkolonien i den lille fiskerby. Han blev i 1880 gift med Martha Møller, som var Anna Anchers
kusine, hvilket forstærkede hans tilknytning til Skagen. Størstedelen af værkerne er fra Skagen, men der er
også akvareller fra Dragør, Refsnæs, Sverige og Italien.
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. 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 Skagen, Sct. Laurentii Vej 40A, 9990 Skagen: Fra 14. oktober: Byens nye Galleri Skagen,
ligger i hjertet af byen, midt på gågaden. Galleriet præges af Gittes egne naturalistiske havmalerier fra
Skagen, som har permanent plads i en del af galleriet. I den inderste del har Gitte skiftende udstillinger med
sine andre genrer. Billeder fra hendes hjemegn ved Fussingøskoven, billeder fra Færøerne og naturalistiske
kvindekroppe. Galleriet er åbent med begrænset åbningstid i lavsæsonen, men billedkunstner Gitte Toft er
altid til at få fat i på telefon, hvis du skulle komme uden for åbningstiden. I det fleste tilfælde er hun i sit
atelier oven på galleriet, så ring bare. Åbningstider: torsdag- fredag kl. 10-17 & Lørdag og søndag kl. 10-15.
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 kl. 10.00 17.30. Lørdag kl. 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.
8.-21. oktober: Merete Lisby - http://www.site.meretelisby.dk/
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Susanne Lanng, Niels Ottesensvej 5, Gl. Skagen: Smykker i Gl. Skagen v/ Susanne Lanng. Arbejdende
værksted og udstilling af smykker i hjertet af Gl. Skagen - 150m fra Solnedgangs-pladsen - i gammelt
lyserødt fiskerhus. Der er åbent hele året - dog med skiftende åbningstider ! Også åbent efter aftale på
telefon 22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk

Museer & attraktioner mm.- åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00. Dog åbent mandag d. 15.
oktober kl. 10.00-17.00. OBS – museet lukker kl. 15.00 søndag d. 28. oktober.
Michael & Anna Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00. Dog åbent
mandag d. 15. oktober kl. 11.00-16.00. OBS – museet lukker kl. 15.00 søndag d. 28. oktober.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21, Skagen: Uge 42: Dagligt kl. 11.00-16.00.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: Mandag-fredag kl. 10.00-16.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, Skagen: 1.-19. oktober: Tirsdag-fredag kl. 10.00-16.00.
Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00. Dog åbent mandag d. 15. oktober kl. 10.00-16.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Dagligt kl. 10.00-17.00.
Sandormen, P.pladsen v/ Grenen, Fyrvej 40, Skagen: 1.-27. oktober: Daglige ture fra P-pladsen v/
Grenen i tidsrummet ca. kl. 10.00-15.00.
Gallerie Rasmus & Grenen Kunstmuseum, Fyrvej 40, Skagen: 1.-14. oktober: Torsdag, lørdagsøndag kl. 11.00-15.00. 15.-20. oktober: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Naturhistorisk Museum, Flagbakkevej 30, Skagen: 15.-19. oktober: Dagligt kl. 11.00-15.00.
Simons Raaling, Engvej, Aalbæk: 15.-18. oktober: Dagligt kl. 11.00-15.00
Farm Fun, Jerupvej 155, Aalbæk: 1.-7. oktober: Lørdag-søndag kl. 10.00-17.00. 13.-21. oktober: kl.
10.00-17.00.
Ørnereservatet, Skagensvej 107, Tuen, Bindslev: 14.-21. oktober: Forevisninger dagligt 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. Efterårsferien:
13. oktober kl. 10.00-14.00. 14. oktober kl. 12.00-16.00. 15. oktober kl. 12.00-14.00 & 19.00-21.00.
16. oktober kl. 12.00-14.00. 17. oktober kl. 12.00-14.00 & 19.00-21.00. 18. oktober kl. 6.00-8.00 &
12.00-15.00. 19. oktober kl. 10.00-14.00. 20. -21. oktober kl. 10.00-13.00. Fra 22. oktober: Mandag
kl. 19.00-21.00. Tirsdag kl. 06.00-08.00 & 19.00-21.00. Onsdag: kl. 13.00-15.00. 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: 1.-21. oktober: Dagligt kl. 09.00-solnedgang.

Dinogolf, Gl. Landevej 34, Skagen: 13.-20. oktober: Dagligt kl. 11.00-18.00/19.00 (afhængig af
vejret).
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
Kl. 10.00-17.00
Fredag – lørdag
Kl. 10.00-14.00
Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Aalbæk Bibliotek vil være bemandet:
Tirsdag
Fredag

kl. 13.00-17.00
kl. 10.00-14.00

Ålbæk Ny Turistinfo, Engvej, Ålbæk:
15.-18. oktober:

kl. 11.00-15.00

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 !

