
Det sker i uge 42 på Skagens Kunstmuseer:

Bjesksmagning
Tirsdag den 19. oktober kl. 14.00 - 16.30
Smag den populære museumsbjesk i museumsbutikken og find din favorit.
Gratis for museets gæster 

Aftenakademiet 2.0: Skåltaler
Tirsdag den 19. oktober kl. 17.30 
Aftenakademiet genrejses i version 2.0! 
Oplev skåltaler fra Niels Hausgaard, Lisette Vind Ebbesen, Ane Bjerg Thomsen og Anne Møller Christensen.
Pris: Kr. 50,- 
Billet nødvendig. Gratis for Skagens Museums Venner og Skagens Kunstmuseer Erhverv

I skagensmalernes kvarter 
Onsdag den 20. oktober kl. 11.00
Kom med på en gåtur i området omkring Skagens Museum i selskab med museets kunstformidler.
Pris: Kr. 100,-  |  Varighed: 60 min. 

Farver og fortællinger for børn og deres voksne
Onsdag den 20. oktober og fredag den 22. oktober kl. 11.00
Omvisning i børnehøjde Hvem var Anna, Marie, Søren og Rap? Hvorfor er der så mange fiskere på malerierne? 
Og hvorfor rejste skagensmalerne hele vejen til Danmarks nordligste by for at male deres berømte malerier?
Gratis for museets gæster  |  Varighed: 25 min. 

Drachmannlegatet 2021
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30
Mød modtageren af Drachmannlegatet 2021: Forfatter og sognepræst Kristian Ditlev Jensen.
Pris: Kr. 85,- 

Besøg på første sal i Anchers Hus
Onsdag den 20. oktober, fredag den 22. oktober og søndag den 24. oktober kl. 14.00 
Onsdag den 20. oktober, fredag den 22. oktober og søndag den 24. oktober kl. 14.30
Oplev familien Anchers soveværelser i selskab med museets kunstformidler.
Kr. 70,- + entré til Anchers Hus  |  Varighed: 25 min. 

Rundt om Drachmanns Hus
Torsdag den 21. oktober kl. 11.15
Få en udendørs introduktion til digteren, journalisten, marinemaleren og bohemen Holger Drachmann.
Gratis for museets gæster  |  Varighed: 25 min. 

Rundt om Anchers Hus
Torsdag den 21. oktober kl. 14.00
Hør mere om familien Anchers liv og kunstneriske virker, husets historie og om dets rolle i skagensmalernes 
koloni på en udendørs introduktion til Anchers Hus.
Gratis for museets gæster  |  Varighed: 25 min.

Kammerkoncert
Torsdag den 21. oktober kl. 19.30
Oplev Michala Petri, Ana Feitosa, Jonathan Slaatto & Arild Kvartetten. 
Koncerten er en del af Skagen Kammermusikfestival og arrangeres af Kulturhus Kappelborg.
Pris: Kr. 295,-

Rundt om skagensmalerne
Fredag den 22. oktober og søndag den 24. oktober kl. 11.00 
Hvem var skagensmalerne? Hvorfor kom de til Skagen og hvad inspirerede dem? Få en spændende introduktion 
til en af Danmarks mest berømte kunstnerkolonier, som opstod i anden halvdel af 1800-tallet.
Gratis for museets gæster   |  Varighed: 25 min.

Fokus på Vores Værker
Fredag den 22. oktober kl. 14.00
Temaomvisning. Vil du vælge et værk fra Skagens Kunstmuseers samling, som betyder noget helt særligt for dig? 
På omvisningen går vi tættere på nogle af værkerne og baggrunden for udstillingen. 
Gratis for museets gæster  |  Varighed: 30 min.
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