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Mode og kunst i fyret

Fødselsdag i Anchers Hus

SKAGEN: I næste uge bliver Det hvide Fyr rammen om en ud-

Skagen: På torsdag, 19. august, ville maleren Helga Ancher
være fyldt 127 år.
Michael og Anna Anchers Hus har tradition for at markere
Helga Anchers fødselsdag ved at holde museet og udstillingsbygningen Saxilds Gård åben for publikum om aftenen.
Det er også tilfældet i år, hvor der på fødselsdagen er fri
entre til museet mellem klokken 19 og 22.

stilling, som indeholder modetøj, moderne design og kunst.
Modetøjet udstilles af Rasmus Rust Bergstrøm. Han har i
dag eget hus i Østerby. Det passende tilbehør til tøjet kan
man finde i Laila Fensman’s del af udstillingen. Hun designer
blandt andet tasker, punge og smykker.
Det er billedkunstneren Anette Riisager, som oprindelig
kommer fra Tornby, der er udstillingens kunstner.

Skagen får sin
helt egen jule-cd
Af Hans J. Callesen
hans.joergen.callesen@nordjyske.dk

SKAGEN: Skagboer - og ganske sikkert mange andre - får
noget ganske særligt at gå efter, når der i år skal købes gaver, mandelgaver eller blot
julemusik, som kan være
med til at give den rette julestemning hjemme i boligen.
Skagen får sin egen jule-cd
i år, og den udkommer i midten af november.
Den nye cd bliver indspillet
i midten af denne måned, og
en af de medvirkende er operasangeren - og Skagen-fan Jens-Christian Wandt.
- Skagens juleengle er noget helt specielt og noget, der
giver en en stemning og atmosfære omkring julen som
nok så mange julenisser ikke
kan skabe, siger Jens-Chr.
Wandt.
På cd’en medvirker, ud over
Jens-Chr. Wandt, operasangeren Ditte Højgaard Ander-

sen, Holmens Kirkes kirkekor,
Holmens Kantori, og Holmens Kirkes organist, Jacob
Lorentzen.
- Mange i Skagen kender
Ditte Højgaard Andersen fra
blandt andet koncerter i Skagens Museums have og fra
verdensballettens optræden
ved Den tilsandede Kirke, siger Jens- Chr. Wandt.
Cd’en kommer til at indeholde en række af de kendte
julesalmer og sange.
- På cd’en kommer også
Skagens egen julesang, der
har tekst og musik af Tove
Therp, og der kommer en helt
ny julesalme, som sognepræst, Kathrine Lilleør har
skrevet teksten til og som Jacob Lorentzen har sat i musik,
fortæller Jens-Chr. Wandt.
Præsentationen af den nye
jule-cd sker ved en koncert
med alle de medvirkende i
Skagen Kirke torsdag 18. november.

Direktør Hans Nielsen kunne søndag stolt byde velkommen til Skagen Odde Naturcenters hidtil "tungeste" udstilling.

Kvinder og beton
Udstilling: Marit Norheims betonkunst nu på Skagen Odde Naturcenter
Af Hans Christensen
og Kim Dahl Hansen (foto)
hans.christensen@nordjyske.dk

SKAGEN: Hun er kunstneren

Jens-Christian Wandt er initiativtager til jule-cd’en, der bliver
ganske Skagen-speciel.
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bag Fruen fra Havet på Sæby
Havn og også skaber af de
berømte Campingkvinder,
der har skabt trafikale problemer af hidtil uset karakter rundt omkring i verden.
Nu udstiller hun på Skagen Odde Naturcenter.
Navnet er Marit Benthe
Norheim, den norske kvinde, som igen igen overrasker
med sin helt egen kreative
tilgang til kunstens univers.
Udover Campingkvinderne og 16 rullende betonengle, der tager imod gæsterne
på Skagen Odde Naturcenter , udstiller Marit Norheim
forarbejderne til sit næste

store projekt: Life-Boats.
Tre 12 meter lange liggende kvindeskikkelser støbt i
beton , formet som skibe ladet med henholdsvis længsel, liv og minder.
Life-Boats skal være en sejlende skulpturel installation
i beton. Det ambitiøse projekt har netop fået Kulturministeriets blå stempel i form
af en million kroner i støtte,
ligesom Region Nordjylland,
Frederikshavn og Hjørring
Kommuner og Den Obelske
Familiefond støtter projektet.
Planen er, at Lifeboats skal
sejle på floder gennem Europa og lande i Marseilles, der i
2013 er udnævnt som EU's
Kulturhovedstad. Nøjagtig
som Norheims Campingkvinder deltog i fejringen af

Stavanger som kulturhovedstad i 2008.
Hans Nielsens fortjeneste
At Marit Norheims betonkunst nu står på Skagen Odde, er direktør Hans Nielsens fortjeneste.
- Hans er en handlingens
mand. Han har ikke langt fra
tanke til handling, og på få
dage lykkedes det at klare alt
det praktiske med store kraner, der løftede Campingkvinderne ind på centeret,
fortalte Marit Norheim ved
søndagens officielle åbning,
der blev et tilløbsstykke.
Thomas Østergaard, med
Hans Nielsens velkomstord
"kulturminister i Skagen,
Sæby og Frederikshavn",
kaldte Marit Norheim "en
omvendt Willian Blake".

- Blake var mental traveller, åndsrejsende eller sindfarende. Han opholdt sig
stort set kun i London, mens
lod fantasien fare og flyve.
- Marit er et produkt af en
globaliseret verden og vender bøtten om: Hendes hypermobile kunstværker farer bogstavelig talt land og
riger rundt og skaber beundring, forundring og begejstring overalt, sagde kulturog fritidsdirektøren.
Marit Norheim samarbejder med ingeniører, bådbyggere og arkitekter samt komponisten Geir Johnson, der
har lavet lydbillederne i
Campingkvinderne og også
medvirker i Life-Boats.

Nye svømmetider
Mandag................................................. 19.00-22.00
Tirsdag.......................................................... Lukket
Onsdag ................................................. 19.00-22.00
Torsdag .... ............................................ 19.00-21.00
Fredag .................................................. 15.00-18.00
Lørdag .................................................. 13.00-16.00
Søndag ..........................................................Lukket

Morgensvømning starter 2. september
PRISER:
Voksne ......kr. 28,Børn ..........kr. 22,-

10 ture.....kr. 230,10 ture.....kr. 175,-

20 ture.....kr. 400,20 ture.....kr. 300,-

Billetsalget slutter 45 min. før lukketid.
Husk vi arrangerer børnefødselsdage. Indhent tilbud.

Kirkevej 19 • 9990 Skagen

Campingliv får en helt anden kontekst i Marit Norheims version.

Marit Benthe Norheim fortalte levende om sine kunstværker.

