Karl Herman`s Trio 23.10.20
Karl Herman`s Trio
Fredag den 23.oktober 2020
kl. 18,00
Karl Herman`s Trio er Danmarks mest erfarne John
Mogensen fortolkere. Her får I en unik oplevelse, af et
top professionelt live-band, som byder velkommen i et
univers af ægte spilleglæde. Drengene elsker deres
håndværk og det smitter. Dansegulvet syder og bobler
fra start til slut, når bandet leverer f.eks ”Så længe
jeg lever”, ”Der er noget galt i Danmark” , ”Fut i
Fejemøget” eller en af de mange andre evergreens som
John Mogensen var leverandør af.
Danmarks største trio, som i virkeligheden er en
kvartet, består af Kim Hansen (bas), Claus Madsen
(sologuitar), Janus Stick (Trommer) og Leo Adolph
(guitar og sang)

Menuen er stegt flæsk med kartofler
og persillesovs ad libitum.
Pris per person 395,00 excl. billetgebyr

BILLETBESTILLING HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel

pris 800 kr. incl. morgenmad pr. dobbeltværelse Værelserne
bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan IKKE
bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetterne
er bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere

Jakob Sveistrup 04.09.20
Intimkoncert med Jakob
Sveistrup
fredag den 04. september 2020
kl. 18,00
Sveistrup har indenfor de sidste 4 år udgivet 2
albums på engelsk og med hjertet på det rette sted

kommer helt tæt på! Jakob synger med nerve og
overskud og er vedkommende og ærlig i mødet med
sit publikum. Sveistrup har aldrig lydt bedre. Det
vil du kunne høre på de nye numre og ikke mindst

dage før.

Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige
medarbejdere.

Johnny
Hansen
&
Friends 01.10.20

Country

Johnny Hansen & Country
Friends
torsdag den 01. oktober 2020
kl. 18,00
Ja nu skulle man jo tro, at dette er en reklame
for at Johnny har slået sig ned som HESTEHVISKER.
Men det er ingenlunde tilfældet.
Derimod har Johnny
fået enorm ros ,for hans
fortolkning af sine personlige country favoritter
på: My Favorite Country Songs 1 og 2. Der er stor
enighed om, at Johnnys stemme og karisma passer
godt i country genren, som han også selv holder
meget af. ”Det har været fantastisk at opleve
publikums begejstring for dette country projekt.
De har virkelig taget det til sig.

Både vores eksisterende fans i Kandis, men også en
helt ny målgruppe har tilsluttet sig dette koncept
i countryens tegn.” siger Johnny Hansen, der
tilføjer, at en af de største musikalske
oplevelser i hans liv, har været turene til
Nashville og Memphis.
Det er nu 3. gang at Johnny Hansen og hans Country
Friends besøger os og hver gang har de spillet for
fulde huse. Faktisk var der rigtig mange der ikke
nåede at få billetter.
Derfor gentager vi succesen i 2020.
Vi starter som vi plejer med en dejlig menu
bestående af:
Røget laks med rygeostcreme, syltet rødløg og
sprødt brød
Sprængt oksecuvette, bagte græskar med rosmarin,
små baconkartofler, flødepeberrodssauce og salat
med bagte rødbeder.
Kr. 495,00
Ca. kl. 20,30 går Johnny & Country Friends på og
så er der dømt countrystemning.

BESTIL BILLETTER HER
eller ved henvendelse på kroen.
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst
favorabel pris 800,00 kr. incl. morgenmad
pr. værelse, uanset om det er et enkelt eller

dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til
kroen. De kan IKKE bestilles ved
billetbestillingen
Vi glæder os til at byde jer velkommen til en
rigtig hyggelig countryaften.
Hilsen Bettina & Jan samt alle vores dygtige
Slagelsevej 78

medarbejdere.
– 4450
Jyderup

–

Tlf: 5825

0090

Stig & Vennerne 17.09.20
Stig & Vennerne torsdag den
17.septemeber 2020 kl. 18,00
Det er nu 3. gang at Stig Rossen og hans Venner skal gæste os.
Hver gang har der været totalt udsolgt og rigtig mange på
venteliste. Tilbagemeldingen fra alle har uden undtagelse
været
”For pokker de var fantastiske”. Så selvfølgelig har jeg
lovet, at de kommer igen.
STIG ROSSEN OG VENNERNE har eksisteret siden januar 2011, og

spillet landet rundt med de populære store sange fra Bamses
Venner’s sangskat.
Nu kan man komme helt tæt på, og opleve sangene i en akustisk
version krydret med små historier fra tiden med Bamses Venner
og Stig Rossen’s relationer til sangene. Alle de store Bamse –
hits: ”Wimmersvej”, ”I En Lille Båd Der Gynger”, ”Louise Til
Bal”, … bliver spillet og der er lagt op til ren ”syng med”
aften.
Med STIG ROSSEN i front og de originale VENNER som orkester
fås det ikke bedre!
Vi starter som altid med en dejlig menu bestående af:

Bresaola med rucola, kapersmayo, parmedan
og pinjekerner.
Svinefilet med sennep-farin, mild
senneps-flødesauce, rosmarinkartofler,
blomkålssalat med æbler og mandler samt
rodfrugt sautè.
Pris for menu og koncert 560,00 kr. +
billetgebyr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 800,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse. Værelserne bestilles ved
henvendelse direkte til kroen og kan IKKE bestilles ved
billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetter er

bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores fantastiske medarbejdere.

Søs Fenger 25.09.20
Søs Fenger Trio
Fredag den 25. september 2020
kl. 18,00
Så har vi endnu en gang fornøjelsen af at byde
velkommen til én af vore bedste vokalister i
landet, kendt og elsket af de fleste danskere
gennem flere generationer
Glæd dig til en koncert, hvor Søs, i tæt kontakt
med publikum, personligt og ærligt øser ud af sine
mange oplevelser fra et begivenhedsrigt liv som
sangerinde, kvinde med stort socialt engagement –
om sin store passion; at gøre en forskel i
samfundet, musikken og de virkelige historier bag
de mange, gode sange!Ingen tvivl om at Søs Fenger
Trio er og bliver en af de helt store lytteoplevelser på koncertscenerne igen og igen.
Vi starter som altid med en dejlig menu bestående

af:
Makrelrilette med purløgsmayo, fennikelcrûditè og
puffede ris.
Kalvefilet serveret med ratatouille,
grønsagsbearnaise,
hjertesalat med mormordressing og små kartofler
med skræl.
Pris for menu og koncert 550,00 kr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 800,00 kr. incl. morgenmad pr. værelse, uanset om det er
et enkelt eller dobbeltværelse. Værelserne bestilles ved
henvendelse direkte til kroen og kan IKKE bestilles ved
billetbestillingen.䕔⁑ੂ吠〮㠲㔠呣⁅攀爀渲㈀攀d

bestilt af forskellige.
Dette skal bare meddeles senest 14 dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkommen hilsen
Bettina & Jan samt alle vores dygtige medarbejdere.

Anne Dorte & Maria
Anne Dorte & Maria
akustisk dansekoncert
torsdag den 19. marts 2020
kl. 18,00
Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen har under navnene, Anne
Dorte og Maria igennem de seneste år skabt et af den danske
livescenes mest overbevisende comebacks.
Vi havde den kæmpe fornøjelse, at opleve de 2 helt fantastiske
kvinder i april 2019.
De har altid været 2 super dygtige damer, men jeg vover den
påstand, at de er som årgangsvin ”de bliver bare bedre og
bedre” Hele kroen sang og dansede med til alle de kendte
sange, fra deres imponerende samling af deres egne 80`er og
90`er hits; Hvem kender ikke: ”Indianer”, ”Ud under åben
himmel”, ” Sig – du ka`li mig” og ja jeg kunne blive ved, for
det er hits på hits der kendetegne disse 2 piger.
Anne Dorte og Maria står altid for en fest.
De mange, store hits fremføres med exceptionel energi og nerve

af artisterne selv, og af et band, der både respektfuldt og
uimponeret pudser det musikalske arvesølv, under ledelse af
den tidligere Gnags-trommeslager. Mads Michelsen.
Vi starter som vi plejer med en god menu bestående af:

Serranoskinke med ærtecreme, kartoffelchips og
semidried tomater.
Kalveculotte, timiankartofler, broccoligratin,
rødvinssauce og salat med mormordressing.
Pris for menu og koncert
550,00 kr. + gebyr.

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup –
58250090

Ib Grønbech 21.02.20
Ib Grønbech &
Containerkvartetten

Tlf:

Fredag den 21.02.2020 kl.
18,00
2019 var første gang vi havde fornøjelsen af Ib Grønbech, her
på den gamle kro. Lad det være slået fast med 7 tommer søm
”FOR POKKER HVOR VAR HAN GOD”. Gæsterne grinede stadig næste
dag til deres morgenmad. Der var desværre mange som ikke nåede
at se ham, så det råder vi bod på nu.
En aften i selskab med Ib Grønbech udfordrer både stemmebåndet
og lattermusklerne. Alle overgiver sig til et univers af sjove
sangtekster serveret på vendelbomål og iørefaldende
popmelodier. Det hele ender ud i uundgåelig fællessang. Der
bliver grinet højtlydt af den skæve lune humør, som Ib
Grønbech mestrer brugen af i spontanitet, improvisation og
perfekt timing. Det er ikke stand-up. Det er heller ikke
”bare” en koncert. Det er svært at sætte ord på, men mest af
alt er sted, hvor musikken går hånd-i -hånd med komikken.
Kort sagt: Musikalsk legestue med lattergaranti.

Vi starter som vi plejer med en dejlig menu
bestående af:
Tunmousse med dildcreme, salat, rejer og
brødcroutoner.
Oksecuvette med bagte gulerødder, blomkålssalat
med kerner,
oksesauce og kartofler med persille.
Pris for menu og koncert
555,00 kr.+ gebyr

BESTIL BILLETTER HER
eller på Bromølle Kro – Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup – Tlf:
58250090
Vi kan ligeledes tilbyde overnatning til en yderst favorabel
pris 800 kr. incl. morgenmad pr. dobbeltværelse.
Værelserne bestilles ved henvendelse direkte til kroen og kan
IKKE bestilles ved billetbestillingen.
I kan sagtens komme til at sidde sammen, selv om billetterne
er bestilt af forskellige. Dette skal bare meddeles senest 14
dage før.
Vi glæder os til at byde jer velkomme㘰⸠hilsen

på Bromølle Kro fredag den
15. november 2019 kl. 18,00.
TINA SIEL har gennem de sidste mange år
haft et unikt samarbejde med Tine Lilholt
og pianisten Knud Erik Thrane omkring
kirke og julekoncerter og det er i årene
blevet til mange succesfulde koncerter i
de danske kirker, forsamlingshuse og
koncertsale Tina Siel er den landskendte
sangerinde, som igennem mange år har
været professionel sanger med mange CD
udgivelser bag sig. Hun er kendt for sin
fløjlsbløde stemme. Når Tina synger så
rejser hårene sig. Tina Siel viser igen
og igen, at hun er en af landets bedste
sangerinder og bedre end nogensinde.
Tine Lilholt spiller forskellige fløjter
og harpe og er vel mest kendt for sine
mange år i Lars Lilholt band. Tine
spiller uforglemmeligt smukt på fløjte og
er et geni til at finde ind i fløjtens
sjæl i sine flotte improvisationer. Tine
vil ved koncerterne ligeledes fremføre
solistnumre med sin klassiske baggrund.

Harpen er blevet Tine Lilholts andet
instrument, som hun mestrer og fremfører
både som akkompagnement og i solistnumre.
Knud-Erik Thrane er pianist med klassisk
baggrund. Han har igennem hele sit liv
arbejdet med musik. Knud-Erik er den
fødte akkompagnatør og kapelmester og vil
med sin indføling og flotte harmonier
lægge en smuk bund for de to skønne
solister.
Vi starter ligesom vi plejer med en
dejlig julemenu bestående af:
Ovnbagt torsk på spinat og svampe med
sauce Vin Blanc
Andebryst med appelsin-rødvinssauce, små
kartofler med skræl,
honningbagt julesalat med hasselnødder,
grønkålssalat med rødbeder.
Kl. 20,30 indtager trioen scenen og jeg
er ikke i tvivl om, at vi alle kommer til
at høre julesange, så de små hår rejser
sig.
Pris for menu og koncert kr. 325,00 +

billetgebyr
Lad bilen stå og lej et af vores dejlige
værelser i forbindelse med arrangementet
til kun 800,00 kr. incl. morgenmad.
(uanset om det er enkelt eller dobbelt)
bestilles på kroen eller via vores mail:
mail@bromoelle-kro.dk
Køb din billet her på kroen eller

KØB DIN BILLET HER

Jul med Peter Vesth UDSOLGT
Jul med Peter Vesth og Venner
fredag den 13. dec. 2019
For 7. år i træk er vi så heldige, at kunne tilbyde jer alle
vores meget populære
juleshow med Peter Vesth og Venner.
Mange kender nok bedst Peter Vesth når man nævner sangen Veras
Vinterven, eller måske fra en herlig sommerferie på Bornholm,
hvor Peter og hans bror Torkild var en fast del af musikken på
øen i mange år. Med sin guitar om halsen og muntre anekdoter
spiller og synger han sine sange med nærhed og en tydelig
glæde, der smitter af på sit publikum.

Peter Vesth har igen i år samlet et nyt og spændende hold af
musikere til sin juleturné.
Traditionen tro har han sin faste makker Kristian Rusbjerg på
harmonika ved sin side men denne gang
bliver det krydret med den dygtige sangerinde og sangskriver
Jess Leary fra Nashville USA. Dette er 3. gang hun gæster
juleturnéen og her vil hun selvfølgelig bringe julemusikken
fra USA samt flere af de
mange julesange Peter Vesth og Jess Leary har skrevet sammen.
Jess Leary har slået sig fast som en af de populære
sangskrivere i Nashville og har haft flere kæmpesucceser med
musik og tekst til nogle af de helst store kunstnere i USA som
fx Blake Shjeldon. Peter Vesth mødte Jess Leary på en
sangskrivertur til USA, hvor de hurtigt klikkede sammen og har
siden skrevet musik og indspillet adskillige CD’er sammen.
Derudover er den dygtige violinist og kontrabassist Steffan
Sørensen samt den eminente country guitaristen Jens Varmløse
med til at binde hele koncerten sammen.
Musikken

bliver

blanding

af

danske

og

amerikanske

juleklassikere såsom ”Winter Wonderland”, ”Nissernes
Vagtparade”, ”let it snow” og mange flere. De vil blive
krydret med Peter Vesth juleklassikere som ”Julemusen Julius”,
”Veras Vinterven” og ”Et lille lys”’Så skulle julestemningen
være sikret.
Vi starter som vi plejer med en dejlig julebuffet med alle de
kendte og populære, hjemmelavede juleretter, hvorefter Peter
Vesth og hans Venner går på scenen.
Pris per person kun 440,00 kr. per prs. + gebyr for både
julebuffet og juleshow .

Bestil billetter her
eller de kan købes på kroen.

Overnatning i dobbeltværelse i forbindelse med juleshowet kun
800,00 kr. incl. Morgenmad.
På julegensyn på Bromølle Kro—Slagelsevej 78 – 4450 Jyderup–
tlf: 58250090

