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I en blanding af biografi, kultur- og kunsthistorie fortæller Lise Svanholm om malerne, der udfoldede sig på
Skagen i årene før og omkring 1900. Svanholm ser på byens historie, og hvordan den som fjerntliggende
kunstnerkoloni blev centrum for det moderne gennembrud i dansk malerkunst i løbet af 1880'erne. Og de er
her alle sammen: P.S. Krøyer og hans kone, Marie, Anna og Michael Ancher, Viggo Johansen, Drachmann,
Karl Madsen osv. Rigt illustreret i s/h og farver, hvoraf illustrationer, der ikke har været trykt før.
BAAGØE Kaj Hedemann. Skagen was mentioned as far back as the first century AD by Pliny the Elder:
'Promenturium Cimbrorum excurrens in maria longe paeninsulam efficit quae Tastris. Her er ro og fred, men
alligevel kun få minutters gang til det pulserende liv. Foto af Laurits Tuxen ca. Her er ro og fred, men
alligevel kun få minutters gang til det pulserende liv. Møblet er ideelt til planter, men brugs lige så dekorativt
som barskab. m. LYSET OVER SKAGEN tager i 2019 på danmarksturné i … I 1908 blev Drachmann indlagt
på Brünniches klinik i Hornbæk, og det var her han døde. Hvis du overvejer at tage på et weekendophold til
Skagen, så læs denne guide.
Her er ro og fred, men alligevel kun få minutters gang til det pulserende liv. 1903: Klik på foto og brug din
zoomkontrol og du ser fotoet i fuld skærmstørrelse.
Skagensmalerne var en skandinavisk kunstnerkoloni, som bosatte sig i Skagen for at male stedets specielle
lys. dk: Leif Larsen kasserer Elsted Kirkevej 36 8520 Lystrup. Skagensmalerne var en skandinavisk
kunstnerkoloni, som bosatte sig i Skagen for at male stedets specielle lys. Du kan vælge om du ønsker at bo

på enkelt eller dobbeltværelse. Musicalen om skagensmalerne LYSET OVER SKAGEN er en original dansk
musical.

