Tirsdag d. 1. januar
Kl. 10.00: Nytårsvinterbadning med bobler - Få det kolde gys sammen med vores dejlige vinterbadeværter
fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve vinterbadning i Skagen.
Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den velvære der følger med det
kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med et glas champagne og et ønske om et godt nytår - måske med et
nytårsfortsæt om at gøre vinterbadning til et fast morgenritual. Pris pr. person kr. 50,-. Mødested:
Promenaden Østre Strandvej / overfor Lochersvej. OBS - tilmelding senest fredag d. 28. december kl.
14.00. Køb din billet lige her: http://skagenshoppen.dk/events/467-proevvinterbadningiskagen.html
kl. 13.00-16.30: Velkommen 2019 – stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding er nødvendig på
tlf. 98 44 16 90.
Kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer igen i år i samarbejde med Hjerteforeningen den traditionelle
Nytårsmarch. Vi mødes i Skagen OK og Motions klubhus, Gl. Landevej 47, 9990 Skagen. Efter en kort
velkomst begiver vi os ud i skoven på en ca. 5 km gåtur og efter hjemkomsten er vi vært ved en kop kaffe
og en småkage. START DET NYE ÅR MED EN SUND OPLEVELSE.
Kl. 16.00: Nytårsjazzgudstjeneste i Skagen Kirke med Nicholai Andersens Jazzband. Efterfølgende er der
champagne og kransekage.

Onsdag d. 2. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Hverken for ros eller løn” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. Gratis for museets gæster.

Torsdag d. 3. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.

Fredag d. 4. januar
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 – ”Skagens Museums sarte værker”. Temaomvisningen har
et særligt fokus på nogle af museets smukke og sarte akvareller og pasteller. På vej rundt i museets
udstilling fortælles mere om skagensmalerne og deres mest kendte værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Fredagshygge og livemusik på Skagen Bryghus med ”TOM WITTORFF”.

Lørdag d. 5. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Livemusik på Skagen Bryghus med ”MORTEN L.TRIO” - Syng med sange.

Søndag d. 6. januar
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel
introduktion til kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets
historie. Kom og hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og
hvordan de malede. Omvisningen er gratis for museets gæster.

Mandag d. 7. januar
Kl. 13.30-15.00: Alle mand til årene! - Om redningsvæsen og redningsmænd på Kystmuseet Skagen.
Arrangementet 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.
Denne dag om ”Daphne” og ”Gesiene”. Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 8. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is Born”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 9. januar
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen. ”Hverken for ros eller løn” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is Born”. 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. 10. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Kom og gå i dybden med motivet, hør om Viggo
Johansen og bliv klogere på pastel som kunstnerisk medie når museumsinspektøren fortæller om månedens
billede, der i januar er Viggo Johansens ”Personer ved en gård i udkanten af Skagen Østerby”, 1888. Gratis
for museets gæster.
Kl. 17.00: ”Tak for sangen” – Vi synger en stribe af Kim Larsens bedste numre. Ved klaveret Jette
Plougheld m.fl. Alle er velkomne – fri entré. Sted: Sognehuset Skagen, Kirkevej 7A, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is Born”. 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. 11. januar
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 – ”Viggo Johansens landskaber” - På denne temaomvisning
skal vi på opdagelse i skagensmaleren Viggo Johansens motiver af blandt andet landskaberne og havet
omkring Skagen. Kom med på temaomvisningen og hør mere om kunstnerkolonien i Skagen. Gratis for
museets gæster.
Kl. 16.00-18.30: Fredagshygge og livemusik på Skagen Bryghus med ”HP Lange” (New Orleans Blues).

Lørdag d. 12. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mathiez Band” (Pop, Rock, Dansk – HITS).

Søndag d. 13. januar
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel
introduktion til kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets
historie. Kom og hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og
hvordan de malede. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Peddersen og Findus – Findus flytter hjemmefra”. 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 ”A Star is Born”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 14. januar
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 årene! - Om redningsvæsen og redningsmænd på Kystmuseet Skagen.
Arrangementet 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.
Denne dag om ”Martin”. Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 15. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Bohemian Rhapsody”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 16. januar
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. ”Hverken for ros eller løn” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.

Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Bohemian Rhapsody”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 17. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Stjernerne i Nord” af Liv Lundholm. Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 18. januar
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 – ”Friluftsmaleri i blæst og skarp sol” - Den storslåede og
specielle natur omkring Skagen inspirerede og imponerede de tilrejsende skagensmalere, som dyrkede
friluftsmaleri på de lange hvide sandstrande, i klitterne og ved havet. Temaomvisningen fokuserer på
udvalgte naturmotiver malet ude i blæst og skarp sol. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Fredagshygge og livemusik på Skagen Bryghus med ”Max Wolff” (Country/Rock).

Lørdag d. 19. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 11.00, 16.00 & 19.30: NYTÅRSKONCERT 2019 i Kulturhus Kappelborg. Nytårskoncerten på Kappelborg
er en intens og tæt-på oplevelse for publikum, der får det store orkester, koret, solisten og den store lyd helt
tæt på. I 2019 sikres succesen med den danske violin virtous Kim Sjögren, sopran-talentet Lise Robenhagen
Hjørne, Mads Toghøj, Det Jydske Underholdningsorkester og Nordjyske strygere under ledelse af dirigent
Vagn Egon Jørgensen, og Klitkoret under musikalsk ledelse af Agnethe Harding og Tove Therp. Jens-Chr.
Wandt er foruden solist, også koncertens konferencier. Billetter købes på
http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/nytaarskoncerten-2019-billetsalget-starterfredag-d-911/ eller ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. OBS – alle 3 koncerter er pt.
udsolgt.

Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Nicki Jack Band” (Rock´n Roll).

Søndag d. 20. januar
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel
introduktion til kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets
historie. Kom og hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og
hvordan de malede. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Honning Margrethe og Eventyrhaven” . Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Stjernerne i Nord” af Liv Lundholm. 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. 21. januar
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 årene! - Om redningsvæsen og redningsmænd på Kystmuseet Skagen.
Arrangementet 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.
Denne dag om ”Igotz Mendi”. Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 22. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”I Krig og Kærlighed” m/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,-.

Onsdag d. 23. januar
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. ”Hverken for ros eller løn” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. Gratis for museets gæster.

Kl. 16.30: Foredrag om Ulv - Mark Desholm fra Dansk Ornitologisk forening fortæller om Ulv og hvad
betyder det for naturen og os? Sted: Skagen Fuglestation - DOF, Fyrvej 36, Skagen. Pris: Gratis – men
tilmelding er nødvendigt på http://skagenshoppen.dk/events/506-foredrag-om-ulv.html
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”I Krig og Kærlighed” m/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. 24. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2019 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Kom og gå i dybden med motivet, hør om Viggo
Johansen og bliv klogere på pastel som kunstnerisk medie når museumsinspektøren fortæller om månedens
billede, der i januar er Viggo Johansens ”Personer ved en gård i udkanten af Skagen Østerby”, 1888. Gratis
for museets gæster.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Før Frosten”. 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. 25. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2019 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
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 – ”Anna og Michael Ancher” - Anna Ancher fik mulighed for
at forfølge sit ønske om at blive kunstner i en tid, hvor kvinders karriere lå inden for hjemmets fire vægge.
Michael Ancher blev især anerkendt for sine naturalistiske skildringer af Skagens fiskere. På temaomvisningen får du historien om et af Danmarks mest kendte kunstnerægtepar. Gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Fredagshygge og livemusik på Skagen Bryghus med ”Jam Trio” (Energisk Rock/Pop).

Lørdag d. 26. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2019 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00: Eftermiddagshyggemusik på Jakobs Café med ” Tennessee Plates Duo”.

Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”GAS-BI-DUA” (Gasolin & Shu Bi Dua).
Kl. 21.00-23.00: Livemusik på Viseværtshuset med ”Spirit of Smokie” som optræder med entusiasme,
friskhed, totalt engagement og åbenlys kærlighed til musikken der blev skabt af det Europæiske Topband
Smokie. Billetter á kr. 423,- købes på www.ticketmaster.dk

Søndag d. 27. januar
Skagen Vinterbaderfestival 2019 – se mere på http://skagen.dk/events/vinterbaderfestival/
Kl. 11.00: ”Introduktion til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel
introduktion til kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets
historie. Kom og hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og
hvordan de malede. Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Honning Margrethe og Eventyrhaven” . 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 ”Før Frosten” m/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. 28. januar
Kl. 10.00, Kl. 14.00, Kl. 17.00 og Kl. 20.00: FILM & FORTÆLLINGER fra Skagen i 1960'erne i Skagen
Bio. GRATIS ADGANG men billet kræves. Billetter udleveres fra Skagen Bios billetsalg den 12. januar kl.
14.00-15.00. Arr.: Skagen Lokalhistoriske forening.
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 årene! - Om redningsvæsen og redningsmænd på Kystmuseet Skagen.
Arrangementet 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.
Denne dag om ”Erato”. Gratis for museets gæster.

Tirsdag d. 29. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Før Frosten”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 30. januar
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. ”Hverken for ros eller løn” - Da det danske
redningsvæsen blev oprettet i 1852, lå det fra starten fast, at lønnen for at være ansat som redningsmand
ikke måtte være høj. Tilsyneladende ville man på den måde undgå, at nogen tog jobbet alene for at tjene
penge. Hør nærmere om redningsvæsnets benhårde krav og et par af de hårdføre redningsmænd i museets
Mindehal. Gratis for museets gæster.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Mule”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 31. januar
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”The Mule”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek
tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12.
Pris kr. 80,-.

Særudstillinger og gallerier:
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10-18 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster). Bemærk Ruths
Hotel er lukket i perioden 2. – 18. januar 2019.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: ”Billedjagt for børn på Skagens Museum”. 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 museet 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. ”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.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. Fra 26. januar: ”Johannes Wilhjelm - fra
Italien til Skagen” - Skagens Museum viser for første gang nogensinde en soloudstilling med kunstneren
Johannes Wilhjelm (1868-1938), som var en del af kredsen af yngre skagensmalere. Wilhjelm kom til
Skagen første gang i 1909 i forbindelse med Krøyers begravelse og begyndte at male i Skagen året efter.
Her blev han en integreret del af kunstnerkolonien indtil sin død. Han boede først til leje nær Laurits Tuxen i
Skagen Vesterby, og i 1916 købte han sommerhus i Østerby, hvor han indrettede atelier. Wilhjelm efterlod
sig en stor produktion af værker, som er spredt rundt omkring i private samlinger og på museer i både
Danmark og udlandet. I udstillingen møder vi både kunstnerens tidlige og sene værker og føjer nye facetter
til både ham og hans tid. Udstillingen viser værker fra hans gentagne og lange ophold i Italien, fra de
storladne vestjyske hede- og klitlandskaber omkring Svinkløv, fra tiden i kunstnerkolonien i Skagen, fra
samværet med sin norske hustru og børnerige familie samt fra rejserne til svigerfamiliens Norge og fra
Sydfrankrig.
Galleri Skagen, Sct. Laurentii Vej 40A, 9990 Skagen: 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. 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 på tlf. 22 24 85 10.
Åbningstider: torsdag- fredag kl. 10-17 & Lørdag kl. 10-14.
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: Fredag-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
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 - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00. Obs lukket 1. januar.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen: Mandag – fredag kl. 11.00-15.00. Obs lukket 1.
januar. Gratis adgang i januar måned.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, 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.
Aktiviteter/aktiv ferie:
Svømmehallen, Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen: 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. Obs – lukket 1.
januar.
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.
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

Lukket 1. januar 2019.
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt

Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)

Det selvbetjente bibliotek er lukket 1. januar 2019.
Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek er lukket 1. januar 2019.
Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Tirsdag

kl. 14.00-18.00

Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse.
Tlf.: 98 45 92 00. 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.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77.
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
Café & Restaurant Kokkenes, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 48 88
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24. Bemærk Ruths Hotel er
lukket i perioden 2. – 17. januar 2018.

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

