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VELKOMMEN TIL FESTIVAL 2022
MED MUSIK I GÅRDHAVEN PÅ BODILLES KRO
Vi skal indledningsvis sige tillykke til Skagen Festivalen, som nu endelig kan få lov til at
fejre deres 50-års jubilæum. Efter 2 lange år med diverse restriktioner er vi nu igen klar
til at holde festival på Bodilles Kro. Det har været en hård tid for kulturlivet i Danmark
og hele verden, så alle musikere og frivillige hjælpere på kroen glæder sig til 5 dage med
dejlig musik, kolde fadøl og hyggeligt samvær i Gårdhaven, hvor det både er tilladt at
danse og synge med.
Bodilles Kro er den ældste, ”private” musikscene under Skagen Festivalen, og der har i
år været spillet musik i Gårdhaven gennem de sidste 38 år. Vi har glædet os til at præsentere vores musikprogram for 2022. Vi starter i smug allerede onsdag aften, hvor Ole
Bech har sammensat et 6 mands orkester med nogle af landets ypperste musikere, som
varmer op til festivalen fra kl. 19 – 22. I kan blandt andet høre ”Mr. Swing King” Niels
Mathiasens eminente og svingende saxofonspil.
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Vi har i festivaldagene et fuldt musikprogram med 33 musikere fordelt på 8 orkestre,
der underholder fra kl. 12.00 – 01.15 torsdag, fredag og lørdag samt fra 12.00 – 17.30
søndag. Vi gentager ligeledes succesen fra de sidste år med formiddagshygge fra kl.
10.00 fredag og lørdag for de morgenfriske, hvor The Irish Waterfalls og Ole Bech giver
os en god start på dagen.
Til årets festival byder vi velkommen til Blyfri 95 fra Djursland, som spiller en kombination af egne sange og det bedste fra Bamse og Bamses Venners repertoire.
Vi har brugt Corona pausen til at få installeret 7 nye parasoller og udvidet sceneteltet, så
flest mulige kan sidde i tørvejr, såfremt vejret viser sig fra sin dårlige side.
Igen i år står vores trofaste røde hjælpere i barerne. De er alle klar til at servere en kold
velskænket fadøl eller en af vores lækre drinks og glæder sig til at betjene alle Gårdhavens gæster.
Vi glæder os til at byde alle vores trofaste gæster og nye ansigter velkommen på Bodilles
Kro og håber, I alle får nogle hyggelige dage i Skagen med mange gode musikoplevelser
rundt om på de forskellige musikscener i byen.
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 Gårdhaven, samt spilletider for onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndagens program.
Vi ønsker god fornøjelse.
Grete, Dorte og Peter
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MUSIK I SKAGEN
Live-musikken i Skagen har gennem de sidste par år været et hedt diskussionsemne
med mange forskellige holdninger. 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, der har været i medierne.
Foreningen vil arbejde på at forbedre de vilkår, vi som spillesteder arbejder under, f.eks.
antallet af dage med dispensationer og dispensationernes varighed. Ligeledes sætter vi
også fokus på weekends som Kristi Himmelfarten og uge 34, hvor der er så mange mennesker i byen, at det ikke giver mening at have stramme begrænsninger på musikken.
Vi har på denne baggrund stiftet foreningen, ”MUSIK I SKAGEN”, for at samle de kræfter, der som os synes, det er vigtigt med et levende musikmiljø i Skagen, og vi skal således opfordre alle interesserede til at melde sig ind i vores forening.
Vi ønsker med foreningens private medlemmer at kunne dokumentere, hvor mange
mennesker, der bakker op omkring Skagens mange ude- og inde musik-arrangementer
- både lokale og turister.
Vi går ikke ind for ubegrænset musik i det fri - slet ikke endda.
Men gennem de seneste år er reglerne blevet strammet så meget, at det går ud over
branchens muligheder for at efterkomme gæsternes ønsker til live musik.
Hvis du melder dig ind som privat medlem, skal du efterfølgende betale 50,- til mobilepay nr. 19 92 71. De 50 kr. er et indmeldelsesgebyr - ikke et årligt kontingent.
Du kan foretage indmeldelse på www.musikiskagen.dk
På forhånd tak.
Peter Hansen og Dorte Jensen,
stiftende medlemmer af Musik i Skagen
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SOMMERDRÅBER
& JORDBÆR

En hel flaske Philippe Prié,
Brut Tradition, Champagne
(70 cl.) og en skål jordbær

KR.

595.-

Philippe Prié Brut Tradition er stilmæssigt meget ren
og sprød i smag flankeret af hvid fersken, grønne æbler,
blomster og struktureret af flot og fast mineralitet.
Champagnen er en klassiske Brut med 80 % Pinot Noir og 20 % Chardonnay.
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HARNESS
Harness har siden 2001 været en fast bestanddel af festivalen i Bodilles Gårdhave med irske
Fergus McElligott i forgrunden.
Fergus McElligott er en fantastisk ”Sing and
Songwriter” fra det nordlige Irland og han 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
repertoire, spændende fra Pop-Rock-Country
til traditionel 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 and Roll’, som vi får smagsprøver fra i løbet af festivalen. I 2015 udgiver
Fergus CD’en ”The Best Of 20 Years In Denmark”, som er et udvalg af hans bedste sange
fra de sidste 23 år, hvor han har boet i Danmark.
Hans faste makker Sam er på grund af sygdom
ikke længere i stand til at spille musik, så Fergus har været nødt til at finde en ny makker.
Valget er faldet på irske Ken Warner, som er
bosat i Danmark, hvor han har optrådt på
adskillige spillesteder, såvel som kompone-

ret sine egne sange og arbejdet i studiet med
adskillige kendte kunstnere. Ken Warner har
spillet klaver fra han var 17 og har været leadguitarist i adskillige bands i Irland, fra han var
21. Da han var 28, rejste han Spanien rundt,
hvor han optrådte i otte år. De seneste mange
år har han spillet rundt omkring i landet med
alt fra rockmusikkens største hits, stille folkemusik, sjælfulde blues til egne kompositioner.
Fergus storebror, John Michael McElligott,
kommer i lighed med tidligere år og spiller
sammen med Harness under festivalen. Så
kom og nyd hans eminente guitarspil og fortolkninger af nogle af de gamle hits.
Hver dag i festivalen sætter Harness strøm på
musikken, som de har gjort siden 2009, og
sammen med Søren Hansen på trommer spiller Harness gamle rock¬klassikere, som der
både kan synges med på og danses til.
Søndag eftermiddag afslutter Harness festivalen ved at samle en del af de musikere der har
spillet i gårdhaven, så vi kan sige på gensyn i
2023.
Se mere på: https://da-dk.facebook.
com/fergus.mcelligott

7

GIN PAKKE
I BODILLES GÅRDHAVE

INDEHOLDER:
1 fl. Hendricks Gin
3 x ½ l. Feever Tree Tonnic
Agurke strimler

KR.

895.-

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 består 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 højeste kvalitet. De to stiftere af Fever-Tree brugte 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 verdens reneste kinin og giver tonicen sin sprøde bitterhed. Derudover består denne tonic
af kildevand, rørsukker og 8 aromatiske botaniske olier – blandt andet fra håndpressede bitre appelsiner fra Mexico.
Tilsat perlende bobler giver det en blød og
krystalklar tonic, der løfter din drink til nye
højder.
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OPSKRIFT PÅ

GIN OG TONIC
Sådan gør du:
●F
 yld 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.”
●H
 æld tonic i glasset.
●V
 rid limeskallen hen over glasset, så noget af skallens æteriske olie frigives og
optages i væsken. At bruge et stykke skal i
stedet for en skive giver meget mere aroma. Læg den forsigtigt i toppen af drinken og omrør kort, så det hele blandes.

SKÅL!

UNIK OPLEVELSE PÅ BODILLES KRO

KOM OG HØR BECHS SOUL COMBO
FEAT. NIELS MATHIASEN

ONSDAG DEN 28. JUNI 2022, 19.00-22.00
Som noget helt ekstraordinært har vores faste gårdhavemusiker, Ole Bech, samlet nogle af landets ypperste musikere til en herlig
musikalsk oplevelse i Bodilles Gårdhave. Du
kan blandt andet høre en af Danmarks bedste saxofonister, Niels Mathiasen, da vi har
været så heldig, at Niels i sit travle sommerprogram tager en tur forbi Skagen. Her vil
han sammen med Ole Bech danne bandet,
Bechs Soul Combo, som vil fylde højtalerne
med klassiske soul og blues hits. Gå ikke glip
af denne enestående mulighed for at høre en
dansk rock legende.
Niels Mathiasen er et velkendt navn på den
danske rockscene. Med sin harmoniske saxofon i hånden har han turneret med bl.a. Henning Stærk Band, Mek Pek Party Band, Kim
Larsen og Thomas Helmig igennem 80’erne.
På sommerens festivaler kan han høres sammen med både Gnags og Poul Krebs.
På scenen ved siden af ham står altid energiske Ole Bech. Ole vil med sit livlige kropssprog, 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.
På trompet har Ole valgt Rasmus Bøgelund,
som har spillet siden han var 9 år. I de første
år var det i familie-bandet sammen med sin
far, og sidenhen har Rasmus sammen med

sin trompet stået bag ved nogle af de største
danske og internationale navne; som John
Scofield, Peter Erskine, Kurt Elling, Lukas
Graham, Poul Krebs og mange flere.
På bas spiller den århusianske bassist, Joakim Øster, der har været professionel musiker siden 1985, og han har i årenes løb spillet
med over 50 bands, både som fast medlem,
som afløser, eller som hyret bassist til en turne. Ud over at spille bas underviser Joakim
på Rytmisk Musikkonservatorium i Århus.
Klaveret bestyres af Josef Baumgartner. Han
er født i Skive og begyndte allerede at spille
musik som syvårig. Josef har boet i Århus i
mange år, hvor han spiller klaver og orgel og
synger kor. Han har læst på Center for Rytmisk Musik og Bevægelse i Silkeborg og underviser ligeledes i klaver. Josef spiller ofte
koncerter med andre kunstnere som Henning Stærk, På Slaget 12 og Rock Nalle.
Til at holde rytmen i bandet sidder den rutinerede trommeslager Christian Borghus.
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Priser

2
FESTIVAL 202
Royal Pilsner Fadøl. . . . . . . . . .  Kr.
1 kande Royal Pilsner Fadøl . .  Kr.
Royal Classic Fadøl. . . . . . . . . .  Kr.
1 kande Royal Classic Fadøl. . .  Kr.
Schiøtz Mørk Mumme Fadøl. .  Kr.
SODAVAND / VAND
Pepsi, Pepsi Max,
Faxe Kondi, Nikoline . . . . . . . .  Kr.
Egekilde Kurvand Naturel. . . .  Kr.
Egekilde Kildevand. . . . . . . . . .  Kr.
VIN - (RØD - HVID - ROSÉ)
1 glas vin (Rød, Hvid, Rosé). . .  Kr.
1 flaske festival vin
– Rød, Hvid, Rosé. . . . . . . . . . .  Kr.
SHOTS / BITTER
1 flaske spiritus. . . . . . . . . . . . .  Kr.
Gammel Dansk (38 % vol). . . .  Kr.
Dr. Nielsen (38 % vol) . . . . . . .  Kr.
Jägermeister (35 % vol). . . . . .  Kr.
Gajol Shots (30 % vol)
Blå, Gul, Grøn. . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Fisk Classic (30 % vol). . . . . . .  Kr.
Akvavit
(Rød Aalborg, Jubilæum). . . . .  Kr.
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55,235,60,265,70,-

35,35,25,65,260,600,50,50,50,50,50,50,-

DRINKS 5 CL. SPIRITUS
Rom & Cola. . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Vodka & Juice (Cola) . . . . . . . .  Kr.
Irish Whisky (Jameson)
og Cola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Gin & Tonic. . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Luksus Ginpakke med
1 fl. Hendriks Gin . . . . . . . . . . . Kr.

895,-

ICE & CIDER
Ice (4,0 %). . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Æble Cider (4,5 %). . . . . . . . . .  Kr.
Mokai (4,5 %) . . . . . . . . . . . . . .  Kr.

55,55,55,-

DIVERSE
Champagne og Jordbær. . . . . .  Kr.
Nohrlund coctail (7,5 %) . . . . .  Kr.
Kande Kaffe. . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Kop kaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Baileys 5 cl. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr.
Irish Coffey
4 cl. Jameson whisky . . . . . . . .  Kr.
Snacks (Chips, Peanuts). . . . . .  Kr.
CD’ere - husorkestrene. . . . . . .  Kr.

85,85,85,85,-

595,85,50,15,50,80,20,100,-

FREDAG & LØ

RDAG

GE
G
Y
H
S
G
A
D
D
I
FORM
0
fra kl. 10.0

Formiddagshygge til de morgenfriske med

THE IRISH WATERFALLS
OG OLE BECHS TRIO

Kom og få en friskbrygget
KOP KAFFE, RUNDSTYKKE
MED OST OG SYLTETØJ

KUN KR.

50,-

T SE JER!
A
IL
T
S
O
R
E
VI GLÆD
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FADØL
Kr. 55.-

FADØL
Kr. 60.-

KANDE
kr. 235.-

KANDE
kr. 265.-

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.

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.

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.
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70.-

STYRBROR & BAGBROR
Det er vigtigt for musiklivet i Danmark,
at de unge musikere får mulighed for at
komme ud og spille live musik. Dette vil
vi gerne støtte op om, på Bodilles Kro.
De 2 unge musikere bag Styrbror & Bagbror har nok ikke fået deres musikinteresse fra fremmede, idet begge deres fædre er udøvende musikere.
Bandet består af Sigurd Grønborg på sang
og guitar og Travis Toghøj på sang og bas.
I Gårdhaven bliver de bakket op af deres

respektive fædre, Mads Toghøj og Rasmus Grønborg, på blandt andet banjo og
harmonika.
Styrbror & Bagbror spiller folkemusik
og viser - hovedsagelig sømandssange
af blandt andet De Gyldne Løver, Fisker
Thomas, Otto Brandenburg m.fl.
Vi glæder os til at byde de 2 unge musikere velkommen i Gårdhaven.
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THE IRISH WATERFALLS
Grundstenen til The Irish Waterfalls blev
lagt allerede i sensommeren 2004. Navnet er taget efter en lille by i det sydøstlige
Cork County i Irland.
Det har altid været bandets varemærke
at spille traditionel irsk, skotsk og amerikansk folkemusik. Noget, publikum kan
nikke genkendende til, men også krydret
med nogle sange, som ikke er så kendte.
Bandet søger altid efter nogle gode og iørefaldende sange og melodier, hvis indhold
som oftest bygger på en faktisk historie,
som forsangeren Mogens Bjerre glædeligt
fortæller baggrunden for.
I tidens løb har The Irish Waterfalls indspillet 5 CD’ere. Den første ”All for me
grogg” blev produceret hos Funky Sound
Studio med lydteknikker Morten Sønderskov.
Dette gav blod på tanden, og bandet 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.

Efterhånden er det blevet til mange optrædener på Bodilles Kro, hvor bandet spillede
første gang i 2009. Her er en af traditionerne blevet, at der fredag og lørdag eftermiddag spilles op til fællessang, igen med
irske og skotske sange oversat til dansk Så
der er rig lejlighed til at synge med, hvilket
er en tradition som Gårdhavens gæster har
taget godt imod.
Der har i tidens løb været lidt udskiftninger i bandet, som i dag består af Mogens
Bjerre, vokal, Susanne Jen¬sen på harmonika, Niels Ole Jensen bas og kor, Leif
Bjerregaard Pedersen på vaske¬bræt, bodhran, mundharmonika, og kor samt Jørgen Lindell Jensen guitar og kor.
The Irish Waterfalls har en pakket tourplan med arrangementer i hele Nordjylland, hvor de er blevet meget populære til
festivaler, Forsamlingshuse, Irske arrangementer, mv.

Se mere på
www.the-irish-waterfalls.dk
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ÅRETS GANG
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BODILLES KR
FEBRUAR/MARTS

UGE 29

2-retters vintermenu
– Kartoffelsuppe og wienerschnitzel.

Eftermiddag og aften livemusik i Gårdhaven.
Gratis entré. Yderligere information findes
på www.bodilleskro.dk

APRIL
En lørdag i april afholder vi amerikansk
aften med Mads Toghøj. Vi serverer en
lækker amerikansk inspireret 2-retters menu.
Køb billet på www.billetten.dk

PÅSKE

Den 15. oktober irsk aften med The Irish
Water Falls. Køkkenchefen serverer
spændende irsk mad, og aftenen slutter
med ”lav selv Irsk kaffe”.
Køb billet på www.billetten.dk

Kroen er pyntet i flotte påskefarver.
Køkkenchefen serverer lækker Påskeplatte.

MORTENSAFTEN

MAJ - AUGUST
Gårdhaven er åben – den grønne oase tæt ved
havnen. Her kan nydes traditionel dansk mad
eller en kølig fadøl m.m.

SKT. HANS AFTEN
Traditionen tro serveres velkomstdrink og
2-retters Skt. Hans menu inspireret af årstiden og musikalsk underholdning af
Mads Toghøj

UGE 27
Musik i Gårdhaven under Skagen festivalen.
Lydprøver onsdag. Gårdhaven svinger med
god live musik torsdag, fredag, lørdag og
søndag. Fredag og lørdag formiddag er der
formiddagshygge med kaffe og rundstykker.
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OKTOBER

Den 10. november serveres lækker
Mortens and og æblekage, også som
Take-Away.

ULTIMO NOVEMBER
Kroens lokaler er flot julepyntet med
kugler, klokker og nisser samt den store
Engleudstilling. Vi serverer hjemmelavet
juleanretning.

UGE 47 – 49
Julefrokost med musikalsk underholdning
fredage og lørdage.
Køb billet på www.billetten.dk

Kroen er lukket fra 21. december
til og med 1. februar 2023.

SONNY MØLLERS TRIO
Den midtjyske troubadour Sonny Møller er
frontman i Sonny Møllers Trio. Den travle
spillemand spiller et utal af koncerter året
rundt, som solist, på både større og mindre
steder i hele landet.
”Jeg gav næsten 80 koncerter sidste år og
kører omkring 20-25.000 kilometer om
året for at komme ud og underholde folk.”
Ligesom bluesmanden, Robert Johnson,
solgte sin sjæl til djævlen ved en korsvej,
har jeg solgt min sjæl til 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. Nu er han igen på
banen med Sonny Møllers Trio, der består
at 2 andre dygtige musikere fra Viborg egnen. 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 første album,
Episode I, i 2013 og afsluttede trilogien
med egne sange, Episode III i 2018 og mon
ikke der bliver spillet et par af dem også.
Sangene kan findes på alle digitale platforme bl.a. Spotify. Det er en festlig gang fællessang med masser af glade publikummer,

som svinger deres feststemte 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 hvor hyggen spirer. De mennesker, jeg møder, er til stor
inspiration for mig og mange af de indtryk,
jeg samler op på landevejen, tager form i
mange af mine sange og historier”, 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 tidspunkt
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
Se mere på www.Sonnymoller.dk
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ÆGTE DANSK HYGGE
Bodilles Kro er et af Skagens mest kendte spisesteder og har serveret god dansk mad
til skandinaviske og internationale gæster i mere end 45 år. Hos os er madkvalitet og
en god oplevelse i fokus. Vores dygtige faglærte kokke laver traditionelle danske retter
af de bedste råvarer, og fisken er købt frisk fra de lokale fiskeauktioner. Kromutter anbefaler Bodilles berømte Wienerschnitzel af kalveinderlår eller pandestegt rødspætte
fra Skagerrak. Kokken begynder selvfølgelig først at tilberede maden på panden, efter
bestillingen er taget af tjeneren, da dette sikrer den bedste kvalitet, og at maden er værd
at vente på.
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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 smil og kendte ansigter og et hjerteligt velkommen
til nye gæster.” Atmosfæren er altid afslappet og familiær.
I sommermånederne åbner Gårdhaven, en grøn oase med flotte kastanje- og birketræer. Her kan man nyde et afbræk fra gågadens strabadser eller en tur på stranden, i
skyggen under parasollerne. Den øverste del af Gårdhaven er reserveret til spisende
gæster, og i den nederste del kan man slå sig ned for at nyde en kop kaffe eller kølig
fadøl i rolige omgivelser.
I uge 29 er der hver eftermiddag og aften musik i Gårdhaven med gratis entré. Her kan
du i den nederste del af Gårdhaven nyde et glas eller drink til musikken, og det er muligt
at få en sving om på dansegulvet foran scenen.
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.
Vort faglærte køkkenteam har sammensat nogle spændende menuer. Kokkene kan lave
næsten alt, fra traditionel dansk festmad til de specielle ønsker for den kræsne gane.
Vi tilbyder menuer til en hver lejlighed. Alt efter ønske dækkes der op i selskabslokalet
med helt klassiske hvide eller gule duge, levende lys og blomster på bordene.
Kontakt os på info@bodilleskro.dk og vi aftaler et tidspunkt, hvor vi kan mødes og drøfte ideer til dit arrangement.
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MADS TOGHØJ BAND
Mads Toghøj er født og opvokset i Skagen og har spillet musik siden 1997, og
bandet har eksisteret ligeså længe, med
skiftende medlemmer. Det er foreløbigt
blevet til små 25 år på landevejen. Mads
har de sidste 10 år været bosat på Sydfyn.
Han har udgivet fire albums, og endnu et
er på vej! Mads’ morfar var visesangeren, Fisker Thomas, som storhittede med
”Fra Halifax til Spanien” i slut 70`erne. I
starten spillede bandet mest cover sange,
old Scholl rock´n´roll, blues og country,
men som årene er gået, og Mads har fået
skrevet flere og flere sange selv og udgivet
flere og flere plader, er stilen blevet lidt
mere vise- roots- countryagtig. For det
meste kun egne sange, hvis stil er meget inspireret af et mix af de gode gamle
old Scholl stil arter, som han har været
dybt inspireret af, siden han som 11-årig
gik på opdagelse i sin fars vinyl samling,
som mest var country og rock plader fra
50´erne, 60´erne og 70´erne og den visetradition, som han er vokset op midt
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i. Mads skriver mest om det nære og det
dybe, og sangene er tit meget personlige, men alle kan referere til dem! Der er
sange til fordybelse og eftertanke, og så
er der selvfølgelig også bare nogle, hvor
der er fest! Mads skriver sange på både
engelsk og dansk. Mads har også haft adskillige hits på dansktoppen; blandt andet ”Lysets Land”, ”Slip Hestene løs” og
senest ”Lilla Lupin”.
Selvom Mads er en flittig sangskriver,
har han fortsat en stor kærlighed til sine
yndlingskunstnere, og han synger meget gerne deres sange, når han optræder
sammen med sit band. Det er blandt andet sange fra Elvis, Johnny Cash, Kris
Kristofferson og John Denver, som bandet disker op med.
Det fedeste hold i ryggen!
Mads har et yderst kompetent ”Hold i
ryggen” Her er en mindre præsentation
af bandmedlemmerne!
Jakob Riis har trofast spillet med på

bassen de sidste 9 år. Jakob er en rigtig
dygtig musiker og spiller i rigtig mange
forskellige sammenhænge, blandt andet
L Wood Joy. Udover at spille en utrolig
stabil og lækker bas er Jakob også arrangør og komponist. Jackob er uddannet på
Carl Nielsen Academy Odense samt Musicians Institute (Los Angeles US)
Søren Hansen er det nyeste medlem af
bandet og spiller trods sine 28 år, som om
han ikke har lavet andet de sidste 40 år.
Søren er en utroligt dygtig trommeslager,
hvis spil netop passer helt fantastisk ind
i Mads´s musikunivers. Søren har allerede spillet en del i udlandet, blandt andet i
Schweiz, Tyskland og Skotland; hvor han
har spillet hiphop med gruppen, Lexodus, og det hollandske elektro-folk band,
Wolf & Moon, samt med John Michael
McElligott, som ligeledes spiller i Bodilles
Gårdhave under festivalen.
Søren Bøje er et af de nye medlemmer af
bandet og har været en del af holdet bag

Mads, de sidste par år. Søren spiller Både
el og akustik guitar. Han er en utrolig
dygtig guitarist og har spillet med gud og
hver mand. Han har tidligere været fast
mand i bandet bag blandt andet Michael
Falck, Rock Nalle og Peter Belli, Henrik
Busborg og nu også Mads Toghøj
Rasmus Grønborg spiller orgel, klaver og
harmonika i bandet og har været med de
sidste 3 år. Rasmus har travlt som organist og spiller blandt andet også i blues
bandet ”Mojo Hands”. Rasmus Grønborg
er 46 år gammel, opvokset i Esbjerg. Uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium i 1996. Til daglig er Rasmus musikskolelærer på Sydfyn. Han har gennem en
lang karriere været omkring 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.
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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.
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ERIK CLAUSEN ALL STARS
Orkesteret er sammensat af 4 dygtige musikere 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 siden 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 Ivanhoe. 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- udlejning, 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 arbejdshandskerne på og har siden spillet i og på
kryds og tværs af DK og udlandet. Hans rejse
har bragt ham ud i samarbejde med legendariske folk som Ivan Horn, Jens Falck og Òlle Nyeberg. 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.. Mathias Rindum er trommeslager, og han har igennem årene spillet med en lang række danske og
udenlandske kunstnere og er efterhånden blevet et velkendt navn på den århusianske musikscene. 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 finder vi Jesper Gro på guitar. Han har været professionel musiker i 25 år både i Danmark og udlandet 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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Drinks
MED 5 CL. SPIRITUS

Udvalg

• ROM OG COLA
med Havana Club,
lys eller mørk efter ønske
• G IN OG TONIC
med Beefeater gin
• VODKA OG JUICE
med Absolut Vodka
• W HISKY OG COLA
med Jameson whisky

KR.
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OLE BECHS TRIO
Ole Bech kommer fra det midtjyske musikmiljø, hvor han er kendt for sit energiske sceneshow. Ole spiller i mange sammenhænge:
som frontfigur i The Pocket Players og Soulmates, og her i Skagen spiller han sammen
med bassisten Erik Clausen og Søren Hansen
på trommer.
Trioen spiller god gammeldags bluesmusik
med guitarist og sanger Ole Bech 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
forbilledligt smagfuldt – energisk og indimellem decideret eksplosivt, men altid disciplineret. Han kender sin besøgelsestid: 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 spillet sammen med, kommenterede han humoristisk; ”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-gear til Procol Harums koncerter i Danmark.
På trommer spiller krofatters søn, Søren
Hansen, som har studeret musik på Aalborg
Universitet hvor han lige er blevet færdig som
kandidat i musikvidenskab. Dette efter 3 års
ophold i Berlin, hvor han studerede på British
Institute of Modern Music. Søren fik sin debut 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
festivalen, og denne tradition har siden været
et fast indslag i Gårdhaven. Søren er ligeledes
trommeslager i Mads Toghøj Band.
Ole Bechs Trio kan ligeledes høres i Bodilles
Gårdhave på udvalgte dage i juli måned.
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MUSIK I GÅRD

HAVEN

022
SOMMEREN 2
Det er ikke slut med musik i Gårdhaven,
når vi lukker ned efter festivalen.
Vi spiller på de nedennævnte dage i juni
og juli måned, hvor der bliver mulighed
for at nyde en kølig fadøl, når vores faste
gårdhavemusikere underholder.
Torsdag den 23. juni 2022 kl. 18.30 – 21.30

MADS TOGHØJ TRIO
UNDERHOLDER SANKTHANSAFTEN
Der skal købes billet til arrangementet, på www.billetten.dk
Onsdag den 29. juni 2022 kl. 19.00 – 22.00

BECHS SOUL COMBO

Søndag den 17. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

SONNY MØLLERS TRIO

Mandag den 18. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

MADS TOGHØJ BAND

Tirsdag den 19. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

MADS TOGHØJ BAND

Onsdag den 20. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

OLE BECHS TRIO

Torsdag den 21. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

OLE BECHS TRIO

Fredag den 22. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

OLE BECHS TRIO

Lørdag den 23. juli 2022 kl. 15.00 – 17.30 samt kl. 20.00 – 22.30

THE IRISH WATERFALLS
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BLYFRI 95
Blyfri 95 holder til på Djursland og består
af 5 voksne drenge, som kan huske, hvordan bands som Bamses Venner i de gode
gamle dage spillede op til baller og fester i
haller og forsamlingshuse. Bandet har efterhånden 7 år på bagen, og der er garanteret en varm, festlig og hyggelig stemning
for alle aldre, når de på autentisk vis spiller op med alle de kendte hits fra Bamse og
Bamses Venner iblandet deres egne sange.
I forgrunden står Anders Pedersen med
sin stemme, som han ikke forsøger at lave
anderledes, end den er. Han lyder bare
som Bamse. På guitar spiller orkesterets
musikalske ankermand, Kristian Danielsen, der beskæftiger sig med musik 24-7.
Bassen bestyres af Lars Tækker, der har
spillet siden drengeårene og de 3 musikere
har været med siden starten.
Senere kom Tim Stigsen som tangenttroldmand med i Blyfri 95, og sammen med den

nyeste mand i bandet Claus Lindegaard på
trommer sørger de for at lægge en bund,
som guitarer og keybords kan bevæge sig
ovenpå.
Blyfri 95 har igennem de sidste år gjort sig
bemærket i radioen og på DK4 med efterhånden en del egne sange. Blandt andet;
”Se Lyset”, ”Flagstad var i Radioen” og
også nummeret ”Med hånden på hjertet”,
som er en sang, Bamse har skrevet sammen med Erik Sletting, og som ikke tidligere har været udgivet, før Blyfri 95 fik
lov til at indspille den i 2020. Endvidere
er de cd-aktuelle med en samling af egne
kompositioner og en enkelt ikke tidligere
udgivet Bamse sang.
Det er musik, som passer perfekt til en
kold fadøl en varm sommerdag/aften.
SE mere på www.blyfri95.dk
og på facebook og Instagram

27

MUSIKTIDER
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FESTIVAL 202
ONSDAG DEN 29. JUNI 2022
19.00 - 22.00 Bechs Soul Combo

TORSDAG DEN 30. JUNI 2022
12.00 - 12.45
12.50 - 13.35
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 -19.25
19.30 - 20.15
20.20 - 21.05
21.10 - 22.00
22.05 - 23.05
23.10 - 00.10
00.15 - 01.15

Sonny Møllers Trio
The Irish Waterfalls
Blyfri 95
Harness
Erik Clausen All Stars
The Irish Waterfalls
Sonny Møllers Trio
Blyfri 95
Harness
The Irish Waterfalls
Erik Clausen All Stars
Blyfri 95
Sonny Møllers Trio
Harness Goes Electric
Erik Clausen All Stars

FREDAG DEN 1. JULI 2022
10.00 - 12.00	Formiddagshygge med The Irish
Waterfalls og Ole Bech solo
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 2. JULI 2022
10.00 - 10.40
10.45 - 11.25
11:30 - 12.00
12.05 - 12.45
12.50 - 13.35
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15
15.20 - 16.05
16.10 - 16.55
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35
18.40 - 19.25
19.30 - 20.15
20.20 - 21.05
21.10 - 22.10
22.15 - 23.15
23.20 - 00.10
00.15 - 01.15

The Irish Waterfalls
Ole Bech Solo
Styrbror & Bagbror
Sonny Møllers Trio
Erik Clausen All Stars
Harness
Ole Bechs Trio
The Irish Waterfalls - fællessang
Mads Toghøj Band
Sonny Møllers Trio
Harness
The Irish Waterfalls
Erik Clausen All Stars
Mads Toghøj Band
Sonny Møllers Trio
Harness Goes Electric
Erik Clausen All Stars
Mads Toghøj Band

SØNDAG DEN 3. JULI 2022
12.00 - 12.30
12.35 - 13.15
13.20 - 14.00
13.05 - 14.45
14.50 - 15.35
15.40 - 16.25
16.30 -

Styrbror & Bagbror
The Irish Waterfalls
Mads Toghøj Band
Harness
The Irish Waterfalls
Mads Toghøj Band
Harness Goes Electric
& fælles afslutning

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

Restaurant Bodilles Kro
Østre Strandvej 11, 9990 Skagen

