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BODILLES GÅRDHAVE

Menu

2 STK. SMØRREBRØD 115,-

med roastbeef og remoulade - æg og rejer på rugbrød.

RØDSPÆTTEFILETER 98,-

med remoulade, citron og rugbrød.

LUNE FISKEFRIKADELLER 118,-

med tyttebær, remoulade og rugbrød.

STJERNESKUD 
138,-

med dampet og stegt rødspættefilet, rejer, 

asparges og dressing.

HÅNDPILLEDE REJER 138,-

på franskbrød med mayonnaise og citron.

DANSK BØF MED BLØDE LØG 175,-

hvide kartofler, rødbeder og skysauce.

WIENERSCHNITZEL 215,-

stegte kartofler, ærter, gulerødder og smørsauce.

PEBERSTEAK AF OKSEFILET 265,-

krydderkartofler, salat og pebersauce.

POMMES FRITES 
40,-

med remoulade/ketchup.

Alle retter bestilles, betales 

og afhentes inde i krostuen.

Serveres fra kl. 12.00 - 22.00
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VELKOMMEN TIL FESTIVAL MED MUSIK
I GÅRDHAVEN PÅ BODILLES KRO
Bodilles Kro er den ældste ”private” musikscene under Skagen Festivalen, og der har 
været spillet musik i Gårdhaven gennem de sidste 37 år. Vi har glædet os til at præsen-
tere vores musikprogram for 2019. Vi har et fuldt musikprogram med 6 orkestre, der 
underholder fra 12-01 torsdag, fredag, lørdag og søndag. Vi gentager succesen fra sidste 
år med formiddagshygge fra kl. 10.00 fredag og lørdag for de morgenfriske. 

Igen i år underholder traditionen tro det irske orkester Harness og de vil spille alle de 
kendte sange, som hører til Gårdhavens repertoire. Vi ved, at mange af vore gæster har 
set frem til at høre de dejlige sange. Fergus, Sammy og John Michael lægger op til nogle 
festlige dage i Gårdhaven.
Derudover spiller The Iris Waterfalls op til dans, og Mogens Bjerre vil lede den for-
nøjelige fællessang fredag og lørdag eftermiddag, hvor du kan lære de irske og jyske 
klassikere. Sonny Møllers Trio vil igen være at finde på deres plads og skabe godt hu-
mør- mon ikke vi får et par små røverhistorier mellem sangene. Det er femte år vi har 
glæden af at have Mads Toghøj på scenen, og han har igen i år taget hele sit orkester 
med til kroen, så I blandt andet kan nyde hans flotte Elvis, Kris Kristofferson og Johnny 
Cash fortolkninger. For fjerde gang præsenterer vi Erik Clausen All Stars fra det århu-
sianske musikmiljø, og vi er sikker på, at de får Gårdhaven til at svinge, når de spiller 
alle de fede numre, som måske var gået lidt i glemmebogen. I år kan vi for første gang 
præsentere Ole Bechs Trio – kom og oplev hans energiske sceneshow.

Peter’s Bar er efterhånden blevet en fast del af Gårdhaven. Igen i år vil baren været fyldt 
op med vores trofaste røde hjælpere, som er klar til at servere en kold velskænket fadøl 
eller en af vores lækre drinks. Som noget nyt i år vil der være mulighed for at købe en 
luksus Gin-pakke med Hendricks Gin og Fever Tree Tonic. 

Vi glæder os til at byde alle vores trofaste gæster og nye ansigter velkommen på Bodilles 
Kro og håber, I alle får en dejlig weekend med mange gode musikoplevelser rundt om 
på de forskellige musikscener i Skagen.

På de næste sider finder I lidt historie, festivalmenuen, beskrivelser af øl og vin samt 
barpriser. Derudover kan I læse lidt om de orkestre og musikere, der spiller i Gårdha-
ven, samt spilletider for torsdag, fredag, lørdag og søndagens program.

Vi ønsker god fornøjelse.
Grete, Dorte og Peter



MUSIK I SKAGEN

Live-musikken i Skagen har gennem de sidste par år været et hedt diskussionsemne 
med mange forskellige holdninger. Der er kommet adskillige klager til Frederikshavn 
Kommune over de musikarrangementer, vi som restauratører afholder, og dette resul-
terede i 2018 i, at Frederikshavn Kommune skærpede reglerne for afholdelse af uden-
dørs musikarrangementer i Skagen med begrænsninger på både tidsrum og længde. 
Det skal nævnes, at disse regler heldigvis ikke p.t. omfatter festivalen. 

Vi er en gruppe restauratører i byen, som synes, at live musikken er en vigtig del af de 
oplevelser, vi tilbyder de mange gæster, der besøger vores by. Vi er ærgerlige over den 
unuancerede debat, som der har været i medierne. 

Vi har på denne baggrund stiftet foreningen, ”MUSIK I SKAGEN”, for at samle de kræf-
ter, der som os, synes, det er vigtigt med et levende musikmiljø i Skagen, og vi skal så-
ledes opfordre alle interesserede til at melde sig ind i vores forening.

Foreningens formål er at være et talerør med kommunen og byens borgere i en åben og 
positiv dialog omkring de forskellige synspunkter, vi alle har på de nuværende og frem-
tidige regler for live musikken i Skagen. 

Det koster kr. 50,- som engangsbeløb for privatpersoner og kr. 500,- for et erhvervsmed-
lemsskab.

Du kan foretage indmeldelse ved at kontakte vores bar-personale. 

På forhånd tak.
Peter Hansen og Dorte Jensen, 

stiftende medlemmer af Musik i Skagen
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BODILLES FESTIVALMENU

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG FRA KL. 17.30 

PÅ 1. SAL I RESTAURANTEN. 

Følg den røde trappe op, når du kommer ind.

BORDBESTILLING ANBEFALES PÅ  

+45 98443300 

BODILLES FESTIVALMENU 2-RETTER
Har du brug for en lille pause?  

Kom og nyd en lækker 2-retters menu i hyggelige omgivelser på 1. salen.  
Vores tjenere vil sørge godt for dig, mens du slapper af  

og lader op til aftenens koncerter. 

FORRET
Laksemousse med håndpillede rejer,  

grønne asparges, agurkecreme, flutes og smør

HOVEDRET
Helstegt kalvefilet serveret på bund af spidskål  

med bacon, nye gulerødder, petit kartofler og estragonsauce.

PR. PERSON PRIS KR. 245,-
Ændringer i menuvalg kan forekomme
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GIN PAKKE
I BODILLES GÅRDHAVE

INDEHOLDER:
1 fl. Hendricks Gin

3 x ½ l. Feever Tree Tonnic 

Agurke strimler

Lime skiver

Citron skiver

Peber korn

Som navnet antyder, virker en gin og tonic 
meget nem at lave, men det kan være svært 
at ramme den perfekte balance. Drinken be-
står af gin, tonicvand og eventuelt en skive 
citron eller lime for at tilføre noget syrlighed.
Pakken indeholder den prisvindende tonic 
sammensat af naturlige ingredienser af høje-
ste kvalitet. De to stiftere af Fever-Tree brug-
te 18 måneder på at rejse verden rundt for at 
finde de helt rigtige råvarer til denne tonic.
Hovedingrediensen er kinin fra barken af 
febertræer, der vokser på grænsen mellem 
Congo og Rwanda. Træerne producerer ver-
dens reneste kinin og giver tonicen sin sprø-
de bitterhed. Derudover består denne tonic 
af kildevand, rørsukker og 8 aromatiske bo-
taniske olier – blandt andet fra håndpresse-
de bitre appelsiner fra Mexico.
Tilsat perlende bobler giver det en blød og 
krystalklar tonic, der løfter din drink til nye 
højder.

OPSKRIFT PÅ

GIN OG TONIC
Sådan gør du:

●  Fyld et glas med is. Hæld ginen i. Rør 
rundt med en cocktailske. Længe. 
”Det er hovedprincippet i en Gin & Tonic, 
at røre ginen med is. Det frigiver enormt 
meget af ginens krydrede urtesmag. Og 
det giver den rigtige temperatur. Rør, 
rør, rør.”

●  Hæld tonic i glasset.

●  Vrid limeskallen hen over glasset, så no-
get af skallens æteriske olie frigives og 
optages i væsken. At bruge et stykke skal i 
stedet for en skive giver meget mere aro-
ma. Læg den forsigtigt i toppen af drin-
ken og omrør kort, så det hele blandes. 

SKÅL!

KR. 
895.-
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UNIK OPLEVELSE PÅ BODILLES KRO

KOM OG HØR BECHS SOUL COMBO
FEAT. NIELS MATHIASEN 
ONSDAG DEN 3. JULI 2019 19.00-22.00

Som noget helt ekstraordinært kan du 
komme og høre en af Danmarks bedste 
saxofonister, Niels Mathiasen, onsdag af-
ten fra 19.00-22.00. Bodilles Kro har væ-
ret så heldig, at Niels i sit travle sommer-
program tager en tur forbi Skagen. Her vil 
han sammen med Ole Bech danne ban-
det, Bechs Soul Combo, som vil fylde høj-
talerne med klassiske soul og blues hits. 
Gå ikke glip af denne enestående mulig-
hed for at høre en dansk rock legende.

Niels Mathiasen er et velkendt navn på 
den danske rockscene. Med sin harmo-
niske saxofon i hånden har han turneret 

med bl.a. Henning Stærk Band, Mek Pek 
Party Band, Kim Larsen og Thomas Hel-
mig igennem 80’erne. På sommerens fe-
stivaler kan han høres sammen med både 
Gnags og Poul Krebs. 

På scenen ved siden ham står altid energi-
ske Ole Bech. Ole vil med sit livlige krops-
sprog, et arsenal af rock’n roll-positurer 
og en sympatisk vilje guide jer igennem 
denne aftens numre. Ole er kendt i flere 
sammenhænge. Han er frontfigur i The 
Pocket Players og Soulmates. Desuden vil 
han spille i bandet, Ole Bechs Trio, under 
Skagen Festivalen her på Bodilles Kro. 



Priser i Gårdhaven 

FESTIVAL 2019

Royal Pilsner Fadøl . . . . . . . . . .kr. 50,- 
1 kande Royal Pilsner Fadøl  . .kr.  225,- 
Royal Classic Fadøl . . . . . . . . . .kr.  55,- 
1 kande Royal Classic Fadøl . . .kr.  250,- 
Schiøtz Mørk Mumme Fadøl . .kr.  65,-
 
SODAVAND/VAND

Pepsi, Pepsi Max,  
Faxe Kondi, Nikoline  . . . . . . . .kr.  30,-
Egekilde Kurvand Naturel . . . .kr. 30,- 
Egekilde Kildevand . . . . . . . . . .kr.  20,-

VIN 

1 glas vin - Rød, Hvid, Rosé . . .kr. 60,- 
1 fl. festival vin   
- Hvid, Rød, Rosé  . . . . . . . . . . .kr.  250,-

SHOTS / BITTER

1/1 flaske spiritus  . . . . . . . . . . .kr.  600,- 
Gammel Dansk (38 % vol) . . . .kr. 50,- 
Dr. Nielsen (38 % vol)  . . . . . . .kr. 50,-
Jägermeister (35 % vol) . . . . . .kr. 50,- 
Gajol Shots (30 % vol)  . . . . . . .kr. 50,-
Fisk Classic (30 % vol) . . . . . . .kr. 50,- 
Akvavit (Rød Aalborg, Jubilæum) . .kr. 50,-
 

DRINKS 5 CL. SPIRITUS

Rom & Coca Cola. . . . . . . . . . . .kr. 85,- 
Vodka & Juice (Cola) . . . . . . . . . .kr. 85,-
Whisky (Jameson) og Cola. . . .kr. 85,-
Gin & Tonic . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 85,-
Luksus Ginpakke . . . . . . . . . . . .kr. 895,-

ICE & CIDER

Smirnoff Ice . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 50,- 
Sommersby Apple . . . . . . . . . . .kr.  50,- 
Cult Mokai . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.   50,-
 
DIVERSE

1 kop kaffe  . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.   10,- 
Kande kaffe  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.   35,-
Baileys 5 cl.  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.   50,-
Irish Coffey m.  
4 cl. Jameson whisky  . . . . . . . .kr.   80,- 
Snacks (chips, peanuts) . . . . . .kr.   20,-
CD’ere - husorkestrene . . . . . . .kr.  100,- 

8



FREDAG & LØRDAG

FORMIDDAGS HYGGE
fra kl. 10.00

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Formiddagshygge til de morgenfriske med

THE IRISH WATERFALLS
OG OLE BECHS TRIO

Kom og få en friskbrygget
KOP KAFFE OG TO RUNDSTYKKER

KUN  KR. 50,-
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ROYAL PILSNER
Royal Pilsner er en strågul undergæret 

pilsner med lav bitterhed. Pilsneren er en 
let drikkelig og forfriskende øl. Øllet har 

en klar gul farve, skummet er kridhvidt og 
smagen er afrundet og frugtig.

FADØL  
Kr. 50.- 

KANDE  
kr. 225.-

MØRK MUMME
MØRK MUMME ER BRYGGET MED
SOLBÆR, HYBEN OG SLÅEN

En øl, der i fylde til fulde lever op
til sin dybe mahognifarve.
Øllen har en frugtig maltkarakter
med en let sødme fra bærrerne.

FADØL  
kr. 65.-

ROYAL CLASSIC
Royal Classic er en undergæret øl brygget 

med både Royal-malt, karamelmalt og 
mørkristet malt. Classic har en fyldig,  

behagelig let sødlig/ristet smag og duft 
præget af de to mørkere malte, der også 

giver denne øl sin karakteristiske rødbrune 
farve og det lysebrune skum.

FADØL  
Kr. 55.- 

KANDE  
kr. 250.-
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•  ROM OG COLA  
med Havana Club,  
lys eller mørk efter ønske

•  GIN OG TONIC  
med Beefeater gin

•  VODKA OG JUICE  
med Absolut Vodka

•  WHISKY OG COLA  
med Jameson whisky

KR. 85.-

Drinks
MED 5 CL. SPIRITUS

U
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HARNESS
Harness er én af de mest populære irske duo’er 
i Danmark. Gruppen består af Fergie McElli-
gott og Sam Aherne. Du vil aldrig glemme en 
aften med Harness! Fergie og Sam ER Har-
ness, og de spiller irsk og skotsk musik med 
masser af sjov og latter! Harness debuterede 
i Bodilles Gårdhave i 2001, så det er nu 18. 
sæson, de underholder gæsterne i Gårdhaven. 
Fergie McElligott er en fantastisk ”Sing and 
Songwriter” fra det nordlige Irland og har i 
mange år været aktiv på den irske musikscene 
sammen med folk som Joe Dolan, Red Hurley, 
Lind Nolan, Sandy Jones, Johnny Logan og 
Glen Curtin. Dette har givet et bredt reperto-
ire spændende fra Pop-Rock-Country til tra-
ditionel skotsk/irsk folkemusik. I 2006 udgav 
Fergie sit første soloalbum i Danmark ”Songs 
of Love, Fairytales and Dreams of Peace” og 
han har i 2013 udgivet albummet ’’Country 
Rock ’N Roll’, som er musik, som navnet lyder. 
I 2015 udgiver Fergus CD’en ”The Best Of 20 
Years In Denmark”, som indeholder et udvalg 
af hans bedste sange fra de sidste 20 år, hvor 
han har boet i Danmark.
Sam har tidligere været medlem i de 2 popu-
lære irske orkestre ’Dublin Folk” og ”Mick And 

The Gate” og er nu duoens energibundt fyldt 
med humor og spilleglæde. Sam har udgivet 
flere CD’ere, bl.a. ”Reasons” og ’’Observati-
ons”.
I 1960’erne og 70’erne spillede Fergus sam-
men med sin bror, John Michael McElligott, 
til en lang række store musikarrangementer, 
bl.a. som opvarmningsband og support til 
The Who, Joe Cocker, The Small Faces og The 
Move.
John Michael McElligott kommer i lighed 
med tidligere år og spiller sammen med Har-
ness under Festivalen. Så kom og nyd hans 
eminente guitarspil. Torsdag, fredag og lør-
dag aften sætter Harness strøm på musikken 
og sammen med Søren Hansen på trommer, 
spiller Harness gamle rockklassikere, som der 
både kan synges med på og danses til. Søndag 
eftermiddag spiller Harness et helt set med 
gamle Beatles numre, og det er jo altid værd 
at lytte til, så kom og syng med på de kendte 
klassikere.

Se mere på: www.fergie.dk



ÅRETS GANG PÅ 

 BODILLES KRO

JANUAR
Kroen er lukket.

FEBRUAR
Kroen åbner til et nyt år.

FEBRUAR/MARTS
2 retters vintermenu
– Kartoffelsuppe og wienerschnitzel.

UGE 7 OG 8
Gratis bag selv vafler med syltetøj og sukker
til alle spisende frokost gæster.
Børnene kan lege med dinosaurus figurer,
tegne, male og lære om fortiden.

PÅSKE
Kroen er pyntet i flotte påskefarver.
Køkkenchefen serverer den lækre Påskebuffet 
til frokost.

APRIL
Første weekend i april – Forårsfestival.
Fredag og lørdag afholder kroen tema-aften
med mad og musik kl. 19 – 22.30,
Køb billet på www.skagenbilletten.dk

MAJ - AUGUST
Gårdhaven er åben – den grønne oase tæt ved 
havnen. Her kan nydes frokost, kaffe, aftens-
mad eller en kølig øl m.m.
Vores små gæster kan lege i sandkassen.

KRISTI HIMMELFARTS DAGENE
Torsdag og fredag kl. 18.30 – 23, lækker mad 
og god musik.
Sonny Møller underholder efter middagen.
Køb billet på www.skagenbilletten.dk

PINSELØRDAG
Nyd ”pinsesolen” om eftermiddagen i gård-
haven med musikalsk underholdning. 
Gratis entre.

SKT. HANS AFTEN
Traditionen tro kl. 18.00 - 20.30 arrangement 
med spisning og Mads Toghøj underholder 
under middagen.
Køb billet på www.skagenbilletten.dk

FØRSTE UGE I JULI
Musik i Gårdhaven under Skagen festivalen.
Gårdhaven svinger med god livemusik
torsdag, fredag, lørdag og søndag.

UGE 28 – 31
Om eftermiddagen lejlighedsvis livemusik i 
gårdhaven med Ole Bech’s trio, der spiller de 
gamle blues klassikere. Gratis entre.
Yderligere information på hjemmesiden.

OKTOBER
Nu kommer blæsten. Læs om vejret i krostuen 
og nyd en varm suppe.
Vores små gæster laver fantasifulde kastan-
jedyr.
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UGE 42
Gratis bag selv vafler med syltetøj og sukker
til alle spisende frokost gæster.

MORTENS AFTEN
Den 10. november serveres traditionel 
Mortens and og æblekage.

MEDIO NOVEMBER
Den store Engleudstilling – kig ind og se den 
flotte samling.

ULTIMO NOVEMBER
Kroens lokaler er flot pyntet med kugler, 
klokker og nisser.

UGE 48 – 52
Vi serverer traditionel hjemmelavet 
juleanretning.

DECEMBER
Vores små gæster fletter gammeldags 
julehjerter og flotte stjerner.

Kroen har lukket 23. - 31. december.
Tak for i år og godt nytår.
Vi glæder os til at se jer igen næste år.

VIDSTE DU?
Vi er specialister i at levere mad til alle slags 
fester. Skal du holde konfirmation, bryllup, 
rund fødselsdag, julefrokost eller et andet 
arrangement, hvor du ønsker noget godt at 
spise, så kontakt os endelig eller se nogle af 
vores menuer på vores hjemmeside. 
Vi har desuden et stort festlokale på 1. sal med 
plads til 70 personer, hvor I kan være hele 
dagen og natten. Så sørger vi for det hele, og 
det eneste, I skal, er at have en god fest. 
Vi har mad ud af huset alle vore åbningsdage, 
hvor hele vort menukort kan afhentes. Uden 
for normal åbningstid – åbner vi gerne for 
selskaber på minimum 10 personer. 

HOLD DIG OPDATERET OM ÅRETS GANG  

PÅ BODILLES KRO PÅ VORES HJEMMESIDE  

WWW.BODILLESKRO.DK ELLER  

SYNES GODT OM VORES FACEBOOKSIDE  

OG FÅ JÆVNLIGT OPDATERINGER OM, 

HVAD DER SKER PÅ BODILLES KRO.
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BODILLES KRO : ÆGTE DANSK HYGGE

Bodilles Kro er et af Skagens mest kendte spisesteder og har serveret god dansk mad 
år til skandinaviske og internationale gæster i mere end 40 år. Her er madkvalitet og 
en god oplevelse i fokus. Vores dygtige kokke laver traditionelle danske retter med de 
bedste råvarer, og fisken er købt frisk fra de lokale fiskeauktioner. Køkkenchefen an-
befaler Bodilles berømte Wienerschnitzel af kalveinderlår eller Pandestegt Rødspætte 
fra Skagerrak. Her smider kokken først maden på panden, efter bestillingen er taget af 
tjeneren, da dette sikrer den bedste kvalitet, og at maden er værd at vente på. I tillæg til 
de traditionelle danske retter er der et spændende udvalg af fisk og et righoldigt vinkort 
med vin fra hele verdenen.
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I sommermånederne åbner Gårdhaven, en 
grøn oase med sandkasse for børnene og flotte 
kastanje- og bøgetræer. Her kan man nyde et 
afbræk fra gågadens strabadser eller skyggen 
under parasollen efter en formiddag på stran-
den. 

Vi gør en ære i, at vore gæster altid føler sig 
hjemme, når de besøger os. ”Når du kommer 
ind ad døren, mødes du med et kram til kend-
te ansigter og et hjerteligt velkommen til nye 
gæster.” Atmosfæren er altid afslappet og fa-
miliær. 

Vi kan også hjælpe dig, hvis du skal holde 
en lille fest. Vi har hvert år mange grupper på mellem 10-50 gæster, som år efter år 
kommer og holder deres arrangementer hos os. Her planlægger vi en traditionel dansk 
menu og dækker op med helt klassiske hvide eller gule duge, levende lys og blomster 
på bordene. 
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MADS TOGHØJ BAND
Sanger og sangskriver Mads Toghøjs mu-
sikalske hjerte er placeret et sted mellem 
Tupelo og Skagen. Elvis, Cash, country, 
americana, rock ’n’ roll og nordjysk fol-
kemusik går op i en højere enhed, hvad 
enten Mads er på vejen alene, eller med 
sit fantastiske velsvingende band.
Mads Toghøj er trubadur i ordets op-
rindelige betydning; en omrejsende, 
musikalsk håndværker, der ser det som 
sin fornemste opgave at underholde. 
Solo, i duo, i trio, med band. Syngende 
foredragsholder på bibliotekerne, hjem-
stavnsromantiker på musikstederne eller 
levende jukebox på værtshusene. Intet er 
for snusket eller for fint for trubaduren, 

der bare vil leve af at synge og spille.
Selvom Mads er en flittig sangskriver, 
synger han stadig meget gerne andres 
materiale, når han optræder sammen 
med sit band, hvis medlemmer alle stam-
mer fra Fyn. Det er blandt andet sange fra 
Elvis, Johnny Cash, Kris Kristofferson og 
John Denver, som bandet disker op med.
Mads startede sit første ”Mads Toghøj 
Band” i Skagen i 1997 med skiftende 
medlemmer igennem årene. Siden Mads 
flyttede til Fyn, har han arbejdet sammen 
med en håndfuld garvede musikere der 
kommer fra både Svendborg og Odense 
og som i dag udgør bandet. Alle har hver 
især deres helt egen sound og bidrager 
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på bedste vis til et unikt sammentømret 
hold! Der er en stærk energi, store følel-
ser og masser af knald på, når Toghøj og 
bandet fyrer den af. 

På lead guitaren finder vi guitaristen Si-
mon Høirup. Han var i sin tid med i grup-
pen, ”Sidewalk” ligesom han har med 
virket i flere forskellige konstellationer, 
har udgivet flere albums i eget navn, flere 
indspillet i USA, blandt andet ”May You 
Find” i Nashville og” LA Instrumentels” i 
Los Angeles. 
Ved Keyboardet sidder Rasmus Grøn-
borg, 46år gammel, opvokset i Esbjerg. 
Uddannet på Vestjysk Musikkonservato-
rium i 1996. Til daglig er Rasmus orga-
nist og musikskolelærer på Sydfyn. Han 
har gennem en lang karriere været om-
kring mange musikgenrer inden for både 
klassisk og rytmisk musik. Rasmus er en 
meget værdsat akkompagnatør benyttet 
af et utal af kor og solister i hele landet. 
En særlig kærlighed til jazz og blues kan 
man ofte høre i hans spil - også her i Mads 

Toghøj Band. 

Bag trommerne sidder Mads Stephensen. 
Den 37 årige musiker, der også arbejder 
som sang- og tromme-coach på Ouresko-
lernes musiklinjer, optræder ud over med 
Mads Toghøj Band også med Burning 
Velvet og Grønt Lys.
På bas finder vi Jakob Riis. Udover at 
spille bas, er Jakob også komponist og ar-
rangør, uddannet på Carl Nielsen Acade-
my Odense samt musicians Institute (Los 
Angeles US). Han har optrådt/turneret/
indspillet med mange forskellige musike-
re både i Danmark og USA.

Mads Toghøj Band består af : 
Mads Toghøj: . . . sang og akustisk guitar
Simon Høirup: . . . . . . . . . El guitar og kor
Rasmus Grønborg:  . . . . . . . . . .Keyboard, 

Harmonika og Kor
Mads Stephensen: . . . . . . . . . . . Trommer
Jakob Riis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas



FESTIVAL VINE

HVIDVIN, ROSÉVIN ELLER RØDVIN 

1 GLAS KR. 60,- 1 FLASKE KR. 250,-
SERVERES KUN I GÅRDHAVEN

La Playa, Chardonnay, Estate Bottled
Fyldig, halvtør vin med afdæmpet frugtsyre og smagsnuancer 

af ananas og fersken.

La Playa, Rosé, Cabernet Sauvignon, Estate Bottled 
Vinen er frisk med blød, lidt fed struktur – pikant aroma og halvtør eftersmag 

med strejf af både kirsebær og hindbær.

La Playa, Cabernet Sauvignon, Estate Bottled
En fyldig og frugtrig vin med en flot mørkerød farve og en behagelig bouquet, 

med spor af solbær og en lille snert af krydret smag fra Syrah.

2020
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SONNY MØLLERS TRIO
Den midtjyske troubadour Sonny Møller er 
frontman i Sonny Møllers Trio. Den travle spil-
lemand spiller et utal af koncerter året rundt, 
som solist, på både større og mindre steder i 
hele landet. ”Jeg gav næsten 100 koncerter sid-
ste år og kørte omkring 25-30.000 kilometer 
for at komme at og spille, synge og underholde 
folk på mere eller mindre listige steder. Ligesom 
bluesmanden, Robert Johnson, solgte sin sjæl 
til djævlen ved en korsvej, har jeg solgt min sjæl 
til livet på landevejen. Jeg duer ikke til at sidde 
i sofa foran Tv’et lørdag aften, og jeg kommer 
aldrig til at leve et regelmæssigt familieliv med 
9-16-arbejde og fri i weekenden. Til hverdag 
kører jeg rundt i landet og reparerer maskiner, 
men når det er weekend, og også gerne på hver-
dagsaftner, så pakker jeg guitaren og gearet ned 
i Møller-slæden og tager ud og spiller.”
Nu er han på banen med Sonny Møllers Trio, der 
består at 2 andre dygtige musikere fra Viborg eg-
nen. De danner kernen i den vel swingende trio, 
som spiller og underholder med udenlandske og 
danske klassikere. Fra Elvis til Kim Larsen. Han 
udgav sit andet album, Episode II, i 2016 og har 
i 2018 udgivet sit 3. album med egne numre, og 
mon ikke der bliver spillet et par af dem også.  

Det er en festlig gang fællessang med masser 
af glade publikummer, som svinger deres fest-
stemte korpusser efter alle kunstens regler, når 
Sonny Møllers Trio er på scenen.
Møller er begavet med et veludviklet talent for 
at indfange og omsætte personlige historier og 
oplevelser til indholdsrige løgnehistorier og 
smyge dem ind mellem sangene. ”Danmark er 
fyldt med små sprækker, hvor folk lever godt 
og hyggen spirer. Alle de mennesker er til stor 
inspiration for mig, og mange af de indtryk jeg 
samler op på landevejen, tager form i mange af 
mine ideer og sange”, fortæller Sonny Møller.
”Når jeg optræder på Bodilles Kro er det 
med sange, vi alle kan synge med på, og 
jo højere I synger, jo bedre bliver festen. 
Det plejer at være det mest festlige punkt 
på året, med masser af sol og kolde øl, og 
jeg glæder mig allerede”

Trioen består af: 
Sonny Møller: . . . . . . . . . . . . . . . . Guitar & Vokal
Martin Kollerup Sørensen:. . Trommer & Vokal
Martin Nielsen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Bas & Vokal
Info: mollermusik@8800.dk 
Se mere på: www.Sonnymoller.dk 
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ØSTRE STRANDVEJ 35  .  9990 SKAGEN  .  TLF. 9844 1131  .  WWW.HOTELSTRANDLY.DK

I NÆRHEDEN AF:
■ STRANDEN
■ HAVNEN
■ VIPPEFYRET
■ MUSEERNE
■ BANEGÅRDEN
■ FORRETNINGSGADERNE
■ DEN GAMLE BYDEL

I NÆRHEDEN AF STRANDEN, HAVNEN, VIPPEFYRET, MUSEERNE,
BANEGÅRDEN, FORRETNINGSGADERNE, DEN GAMLE BYDEL MM.

ØSTRE STRANDVEJ 35  .  9990 SKAGEN  .  FAX 9845 1161

TLF. 9844 1131
WWW.HOTELSTRANDLY.DK  .  INFO@HOTELSTRANDLY.DK

SE VIDEO FRA HOTELLET PÅ WWW.HOTELSTRANDLY.DK

NYD SKAGEN ÅRET RUNDT

MINIFERIE
2 NÆTTER

FRA

1.095,-
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ERIK CLAUSEN ALL STARS
Orkesteret er sammensat af 4 dygtige musike-
re fra det århusianske musikmiljø, og de spiller 
under mottoet; ”alle de fede numre, I troede I 
havde glemt”. 
Erik Briand Clausen startede for mange år si-
den med at spille rød Høfner 3 pick-ups guitar 
efter sin konfirmation. Vi skriver her forsigtigt 
år 1963. Efter nogle år blev han dog ejer af sin 
første hvide Vox bas, sponseret af den dengang 
så berømte manager Walther Klæbel, manager 
for Beefeaters, Poul Dissing, Burning Red Ivan-
hoe. Den bas er dog udskiftet mange gange til 
forskellige andre elbasser. Erik har spillet i en 
lang række orkestre; Rhythm & Blues Section 
og Vannis Aften, som har optrådt på Roskilde 
Festival i flere år. Vannis Aften var også med 
på flere tournéer, bl.a. sammen med irske 
Rory Gallagher. Dette er blot et lille udpluk af 
de orkestre, hvor Erik har spillet. Indimellem 
alle disse orkestre startede Erik Clausen i 1980 
forretningen, Drum City, og i 1983 Rock City i 
Århus. Disse forretninger er siden afhændet til 
nogle meget dygtige efterfølgere. Det var også 
Erik Clausen, som senere startede DC- udlej-
ning, som er et bag-gears udlejningsfirma, som 
den dag i dag stadig kører.
Johnny Krogh er sangskriver og guitarist. Har 
fra sin første sanglektion hos Ivan Pedersen i 

starten af 90’erne vidst, hvad han gerne ville. 
Ivan sendte ham hjem med beskeden ”Så kom 
dog i gang, dreng” .! Fra den dag tog Johnny ar-
bejdshandskerne på og har siden spillet i og på 
kryds og tværs af DK og udlandet. Hans rejse 
har bragt ham ud i samarbejde med legendari-
ske folk som Ivan Horn, Jens Falck og Òlle Nye-
berg. Johnny har udgivet Cd’er, både på engelsk 
og senest på dansk. Han har haft flere numre 
på DR’s div. playlister og lokalradioer. Johnny’s 
inspiration kommer bl.a. fra Eric Clapton, Mark 
Knopfler, Little Feat og Fleetwood Mac.. Mathi-
as Rindum er trommeslager, og han har igen-
nem årene spillet med en lang række danske og 
udenlandske kunstnere og er efterhånden ble-
vet et velkendt navn på den århusianske musik-
scene. Mathias er fast mand bag trommerne for 
Esben Kronborg og Big O & The Blue Quarters, 
men er også tit at finde som afløser for en lang 
række andre bands. Sidst men ikke mindst fin-
der vi Jesper Gro på guitar. Han har været pro-
fessionel musiker i 25 år både i Danmark og ud-
landet og har spillet med folk som Mr. Fatman, 
Stig Møller og Michael Bundesen. Jesper er en 
fremragende guitarist, der bygger sit guitarspil 
på et fundament af vildskaben fra Jimi Hendrix 
og det melodiske univers fra David Gilmour, så 
det skal nok få Gårdhaven til at gynge. 
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THE IRISH WATERFALLS
Grundstenen til bandet blev lagt allerede i sen-
sommeren 2004, hvor Jørgen og Leif tilfældigt 
mødtes og drøftede musik som fælles fritidsin-
teresse. Basis var irsk musik, og efter en tid med 
samspil og hyggeligt samvær med andre ”spille-
bekendte”, Elsebeth, Susanne og Niels Ole, blev 
gruppen som sådan dannet. Det skete i 2005, 
og navnet - Waterfalls - som gruppen kaldte sig 
i starten, kommer af navnet på en mindre by - 
Waterfalls - i Irland. Efter ca. halvandet års tid 
med en mere eller mindre konstant øveaktivitet 
fik gruppen endnu et medlem, nemlig Mogens 
Bjerre. Den første optræden for publikum fandt 
sted i forbindelse med Bindslev Harmonikatræf 
d. 27. juli 2006. Alle overlevede denne ”debut”, 
og i 2007 kom der nok et medlem - Peter - til 
gruppen, som nu tæller i alt 7 medlemmer. Sam-
spillet, hyggen og glæden ved at spille for diverse 
publikummer vokser, og i 2008 er der samlet 
mod nok til at få lavet en CD-indspilning. Dette 
foregår via Funky Sound Studio med lydtekni-
ker Morten Sønderskov, og den første CD – ”All 
for me grogg” - kom på gaden d. 26 maj 2008. 
Gruppen har ved den lejlighed udvidet navnet til 
The Irish Waterfalls.  Dette gav blod på tanden 
og The Irish Waterfalls udgav i 2011 CD’en ”The 

Ferryman”, og 2 år efter udkom ”Dublin in my 
tears”, fyldt med en lang række af de smukke 
irske folkesange. 2015 bød på endnu en ny CD – 
”Working Man” - som titlen tro blev præsenteret 
den 1. maj på Sindal Campingplads. The Irish 
Waterfalls er i gang på 15. år og er nu en fast 
del af musikprogrammet på Bodilles Kro under 
Festivalen. Musikken er udpræget irsk og skotsk 
folkemusik med respekt for den klang, disse 
sange har krav på. Der har i tidens løb været lidt 
udskiftninger i bandet, som i dag består af Su-
sanne Jensen på harmonika, Niels Ole Jensen 
på bas, kor og vokal, Peter Jürgensen på guitar 
og kor, Leif Bjerregaard Pedersen på vaskebræt, 
’’stortromme”, mundharmonika, kor og vokal, 
samt Mogens Bjerre i forgrunden med vokal. 
The Irish Waterfalls har en pakket tour-plan 
med arrangementer i hele Nordjylland, hvor de 
er blevet meget populære til festivaler, irske ar-
rangementer, mv. Traditionen tro leder Mogens 
fællessang i Gårdhaven fredag og lørdag efter-
middag, så alle får mulighed for at synge med på 
nogle af de populære folkesange.

Se mere på:  
www.the-irish-waterfalls.dk



OLE BECHS TRIO
Ole Bech kommer fra det midtjyske musik-
miljø, hvor han er kendt for sit energiske sce-
neshow.
Ole spiller i mange sammenhænge, som 
frontfigur i The Pocket Players og Soulmates, 
og her i Skagen spiller han sammen med bas-
sisten Erik Clausen og Søren Hansen på trom-
mer.
Trioen spiller god gammeldags blues musik 
med guitarist og sanger Ole  som  frontfigur, 
der med et livligt kropssprog, et arsenal af 
rock’n’roll-positurer, et smittende humør og 
en sympatisk vilje til at præsentere numrene 
og deres baggrund.

Ikke mindst er han en formidabel sanger med 
en kraftfuld, rå vokal, og hans guitarspil er for-
billedligt smagfuldt – energisk og indimellem 
decideret eksplosivt, men altid disciplineret. 
Han kender sin besøgstid. Endeløse soloer og 
lir er ikke Ole Bechs stil. Glæd jer til at høre, 
når Ole tager sin gamle metal Dobro guitar 
frem og giver den fuld gas med slide røret. 

Erik Briand Clausen er trioens ”grand old 
man” som har spillet musik siden 1960’erne. 
Da vi bad Erik fortælle, hvem han havde spil-
let sammen med, kommenterede han humo-
ristisk; ”at det var lettere at nævne dem, han 
ikke havde spillet med”. Ud over at spille bas 
er Erik også indehaver af DC-udlejning, som 
bl.a. lige har stået for back gearet til Procol 
Harums koncerter i Danmark.
På trommer spiller krofatters søn, Søren 
Hansen, som til daglig bor i Berlin, hvor han 
har taget en bachelorgrad i musik på British 
Institute of Modern Music. Søren fik sin de-
but på Bodilles Kro i 2008, hvor han spillede 
med et sammensat orkester fra musikskolen i 
Skagen. Året efter blev han trommeslager hos 
Harness, når de spiller ”Electric” under festi-
valen, og denne tradition har siden været et 
fast indslag i Gårdhaven. Til daglig spiller Sø-
ren Hip Hop med orkesteret Lexodus og det 
Hollandske elektro-folk band Wolf & Moon.
Ole Bechs Trio kan ligeledes høres i Bodilles 
Gårdhave på udvalgte dage i juli måned. 
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MUSIK I GÅRDHAVEN  

SOMMEREN 2019

ONSDAG DEN 3. JULI 2019 KL. 17.00 – 22.00

BECHS SOUL COMBO
FREDAG DEN 12. JULI 2019 KL. 15.00 – 19.00

OLE BECHS TRIO
MANDAG DEN 15. JULI 2019 KL. 15.00 – 19.00

OLE BECHS TRIO
ONSDAG DEN 17. JULI 2019 KL. 15.00 – 19.00

OLE BECHS TRIO
FREDAG DEN 19. JULI 2019 KL. 15.00 – 19.00

OLE BECHS TRIO
SØNDAG DEN 21. JULI 2019 KL. 15.00 – 19.00

OLE BECHS TRIO

Det er ikke slut med musik i Gårdhaven, 
når vi lukker ned efter festivalen... 

Vi spiller på de nedennævnte dage i juli 
måned, hvor der bliver mulighed for at 
nyde en kølig fadøl, når Ole Bechs Trio 
spiller god gammeldags blues musik.
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SPILLETIDER BODILLES GÅRDHAVE 

 FESTIVAL 2019

ONSDAG DEN 3. JULI 2019
19.00 - 22.00  Bechs Soul Combo

TORSDAG DEN 4. JULI 2019
12.00 - 12.45  Sonny Møllers Trio
12.50 - 13.35  Harness
13.40 - 14.25  Erik Clausen All Stars
14.30 - 15.15  The irish Waterfalls
15.20 - 16.05  Sonny Møllers Trio
16.10 - 16.55  Harness
17.00 - 17.45  Erik Clausen All Stars
17.50 - 18.35  The irish Waterfalls
18.40 -19.25  Sonny Møllers Trio
19.30 - 20.15  Harness
20.20 - 21.05  The irish Waterfalls
21.10 - 22.00  Erik Clausen All Stars
22.05 - 23.05  Sonny Møllers Trio
23.10 - 00.10  Harness Goes Electric
00.15 - 01.00  Erik Clausen All Stars

FREDAG DEN 5. JULI 2019
10.00 - 12.00   Formiddagshygge med The Irish 

Waterfalls og Ole Bechs Trio
12.00 - 12.45  Harness
12.50 - 13.35  Sonny Møllers Trio
13.40 - 14.25  Mads Toghøj Band
14.30 - 15.15  Ole Bechs Trio
15.20 - 16.05  The Irish Waterfalls - fællessang
16.10 - 16.55  Erik Clausen All Stars
17.00 - 17.45  Sonny Møllers Trio
17.50 - 18.35  Harness
18.40 - 19.25  The Irish Waterfalls
19.30 - 20.15  Erik Clausen All Stars
20.20 - 21.05  Mads Toghøj Band
21.10 - 21.55  Ole Bechs Trio

22.00 - 22.45  Sonny Møllers Trio
22.50 - 23.35  Harness Goes Electric
23.40 - 00.25  Erik Clausen All Stars
00.30 - 01.15  Mads Toghøj Band

LØRDAG DEN 6. JULI 2019
10.00 - 12.00   Formiddagshygge med The Irish 

Waterfalls og Ole Bechs Trio
12.00 - 12.45  Sonny Møllers Trio
12.50 - 13.35  Harness
13.40 - 14.25  Erik Clausen All Stars
14.30 - 15.15  The Irish Waterfalls - fællessang
15.20 - 16.05  Ole Bechs Trio
16.10 - 16.55  Mads Toghøj Band
17.00 - 17.45  Sonny Møllers Trio
17.50 - 18.35  Harness
18.40 - 19.25  The Irish Waterfalls
19.30 - 20.15  Erik Clausen All Stars
20.20 - 21.05  Mads Toghøj Band
21.10 - 22.00  Sonny Møllers Trio
22.05 - 23.05  Harness Goes Electric
23.10 - 00.10  Erik Clausen All Stars
00.15 - 01.15  Mads Toghøj Band

SØNDAG DEN 7. JULI 2019
12.00 - 12.50  The Irish Waterfalls
12.55 - 13.45  Mads Toghøj Band
13.50 - 14.40  Harness
14.45 - 15.35  The Irish Waterfalls
15.40 - 16.25  Mads Toghøj Band
 16.30 -  Harness & fælles afslutning

Restaurant Bodilles Kro
Østre Strandvej 11, 9990 Skagen

CD’ere med festival musikerne kan 
købes i Peter’s Bar


