
Programhæfte for festivalen på Aarø camping i 
dagene den 28. – 29. og 30. juli 2022

 
Velkommen på Aarø Camping 

En fantastisk campingplads med ro og masser af gode oplevelser for 
hele familien. 
Vi tilbyder sæsonpladser til konkurrencedygtige priser: 
Helårsplads: (12 mdr.) 1. apr. – 31. marts: 8750,00 kr. 
Sæson: 1. apr. til 23. okt.:7.200 kr. 
Højsæson: 15. juni – 14. aug.: 4.800,00 kr. 
Forår: 1. apr. – 14. juni: 3.800,00 kr. 
Efterår: 16. aug. – 23. okt.: 2.800,00 kr. 
Vintersæson: 23.okt. – 31. marts. 2.600,00 kr. 
Miljøafgift: (prisen reduceres ved korte sæsoner). Ca. 700,00 kr. 
Sæsonpladser inkluderer en husstand bestående af 2 voksne og evt. 
hjemmeboende børn under 18 år.  
 
Kontakt Aarø camping: www.aaro-camping.dk tlf. 74584482 
Email: aaro@aaro-camping.dk 
 

 
 
 
 
 

 
Bob Ferguson spiller fredag den 29. juli kl. 18.00 

Sangskriver og Trubadur, skotsk/Irisk, Country 60-70 pop/rock  

 
De Gyldne Drenge  

Lars Kirkegaard på harmonika, kor. Jørgen Dickmeiss violin, bodhran, 
mandolin og kor. Jens Holgersen på kontrabas og kor. Ole Smith på sang, 
guitar og banjo og Troels Smith på sang, guitar, tenorbanjo, mandolin, 
tinfløjte og Irsk  håndtromme. 

 
Frank Clifforth starter lørdagen den 30. juli kl. 12.00 

X factor stjernen synger, med en indlevelse som sjælden. Frank giver alt 
hvad han har, når først han rammer scenen. 

 

 
 

 
www.aaro-camping.dk 

 
Program for Aarø campings festival 

 
Aarø Campings Skotsk/Irske festival løber over dagene torsdag den 28. – fredag den 29. – 
lørdag den 30. juli 2022.  
Ved forudbestilling, kan gæsterne deltage i fællesspisning fredag den 29. juli, hvor der 
serveres Gyros med ris, zaziki & salat, lørdag den 30. juli serveres der helstegt gris med 
tilbehør. Forudbestilling og betaling for at deltage i dette, senest søndag den 17. juli. 
(bemærk bindende tilmelding). 
Under hele festivalen er der mulighed for at købe en pølse eller en gang pomfritter.  
Torsdag den 28. juli 2022 
Festivalen har igen i år valgt, at lave Åben Scene denne dag. Det betyder, at hvis man som 
band ønsker at give en præsentation af Bandet, kan man melde sig til her. Der er 1 time pr 
Band og der bliver opsat en tavle, hvor man kan se sin spilletid. Tilmelding senest torsdag kl. 
12. 
 
18.00 – 19.00  Aarø Camp Band  
19.00 – 20.00  
20.00 – 21.00  
21.00 – 23.00 ??? 
 
Fredag den 30. juli 2021 
17.30 – 18.30  Fællesspisning Gyros med ris, zaziki & salat(forudbestilt) 129,- kr. 
18.00 – 20.30 Bob Ferguson Skotsk sanger og sangskriver 
21.00 – 23.59 De Gyldne Drenge 
 
Lørdag den 30. juli 2022 
12.00 – 14.00  Frank Clifforth nok mest kendt for X factor starter lørdagens program 
14.30 – 17.30 Tradish En trio der levere den Irske musik med sjæl og følsomhed 
17.30 – 18.00 Fællesspisning Helstegt Gris med tilbehør (forudbestilt) 160,- kr. 
18.00 – 20.30 Macnas Croi Ærlig og original folk/roots musik med hjertet på rette sted 
21.00 – 23.59?  The Islanders folk band fire musikker der levere den ægte skotske folk- 

rock, med sjæl og charme.  
 
På festivalen er det eneste betalingsmiddel Aarø campings betalingskort, som man køber i  
Receptionen eller infoteltet. Gamle kort fra sidste år skal opdateres, inden de kan tages i  
brug. 

 Mail til: aaro@aaro-camping.dk eller telefon 74584482.                       
 
 

 

 

 



 
 
Kom på en rejse i ærlig og kærlig folkemusik med Macnas Croi. 
Anette O`Driscoll: Violin, Guitar og Vokal. Pia Hein O`Drriscoll: 
Concertina og Vokal. Brian Hein O`Driscoll: Guitar, Mandolin og 
Logjam. Thomas Eoin O`Driscoll: Bodhran, Guitar, Cajun og Vokal. 
George Forckhammer: Bas, Guitar, Logjam og Vokal. 
Lørdag den 30. juli fra kl. 18.30 
 

 
 
The Islanders Folk Band med den nu 70 årige forsanger Chic Mclean. 
Har været på turne i mere end 34 nationer og levere varen. Stemningen 
er altid i top når de går på scenen. Skotsk/Irisk Folk når det er bedst. 
Chic Mclean: Lead Vocals, Guitar, Mouthie og Bodhran. 
Paul Kelly: Mandolin, Mandola, Tin Whisles, Flute, Great Hoghland 
pipes og Bodhran.  
John Thomsen: Acoutic Guitar, El Guitar og Bass. 
Steen Ellen: Perkussions. 
Lørdag den 30. juli fra kl. 21.00 

------------------------------------------------------------------------------ 
Som tidligere år har vi igen en konkurrence, hvor du kan vinde fine 
gaver. Klip denne del af og skriv dit navn og telefonnummer og 
aflevere din besvarelse senest lørdag den 30. kl. 12.00 
 
Hvad er navnene på de 4 Alpakaer som dyreparken har? 
 
Navn 1 ______   Navn 2_______  Navn 3_______  Navn 4_________ 
 
Dit navn og efternavn: ___________________________________ 
 
Dit telefonnummer: _________________________ 
 

 

 
Tradish en trio der leverer Irsk musik med sjæl og følsomhed 
John Pilkington: Vokal, Guitar og Bauzouki. 
Louise Ring Vangsgaard: Violin, Bratsch og Vokal. 
Brian Woetmann: Bodhran, Perkussions, Mandolin, Vokal og stepping. 
Lørdag den 30 juli fra kl. 14.30 
 

 
 

 
Åben Scene torsdag den 28. juli 

Igen i år prøver vi med en åben scene til at skyde festivalen i gang. Det 
kommer til at fungere på den måde at campingpladsen opsætter et PA-
anlæg op, som de enkelte bands kan benytte. Således der er hurtigt 
sceneskift. Hver Band får 1 time til rådighed inkl. Scene skift. Så har du 
et band eller spiller i et. Så meld dig og bandet til senest torsdag den 28. 
juli inden kl. 12.00. Vi sætter en tavle op således i kan se jeres spilletid. 
Der er også mulighed for Jam hvor forskellige musikere går sammen. 
Teltet og Baren vil være åben så gæster kan komme forbi og nyde 
festlighederne. 
 
Til at holde sammen på hele festivalen er Bent Troelsen 
årets Konference.  
 
Husk! Kun drikkevarer og mad købt ved campingen må 
nydes på festivalpladsen.  
Vis hensyn, og trods Corona ikke er til stede udvis da 
stadig god hygiejne. 
Betalingsmiddel på festivalen er Aarø campings 
betalingskort, gamle kort fra sidste år kan/skal 
opdateres i receptionen for at kunne anvendes. 

 
Velkommen til Aarø Camping 

Om os 
Velkommen til Aarø, også kendt som ”Lillebælts Perle”, som ikke har 
fået denne titel for sjov. Øen og menneskene her har fortryllet os – 
Isabell, Dirk og vores to sønner Tim og Joe, så meget, at vi hev vores 
teltpæle op i vores gamle hjem i det nordlige Bayern (Tyskland). 
Det gjorde vi i foråret 2020, for at gøre vores hobby – camping, til vores 
erhverv, og siden da, har vi drevet campingpladsen her på øen. 
Børnezoo 
I Vinteren 20/21 byggede vi en lille Børne zoo i skoven overfor vores 
campingplads. Da vi lægger stor vægt på bæredygtighed, blev de træer, 
der blev fældet i skoven, brugt til at bygge stalden. Til formålet blev der 
indkøbt et mobilt savværk, som man i fremtiden kan leje hos os. 
I vores lille zoo har vi alpakaer, geder, kaniner og høns, som alle løber 
frit rundt i deres indhegning. Nogle gange er der mulighed for at klappe 
dyrene. Vores lille Zoo har åben 2 timer hver morgen, og hver 
eftermiddag. 
Camping 
Vores campingplads råder over 200 rummelige pladser. Så ønsker du at 
campere på en dejlig naturgrund, på en hyggelig campingplads, så kom 
til Aarø camping.  
I vores hovedbygning er der 2 store baderum, 2 familiebaderum, og 1 
baderum til børn. Vi har et dejligt fælleskøkken, og der er mulighed for 
at vaske tøj i vores vaskemaskine. 
Vores legeplads ligger lige overfor vores hovedbygning. Der er rigtig 
mange børn på vores campingplads, så har du børn med, vil de få nemt 
ved at finde legekammerater. 
Hytter 
Vi har to forskellige typer familiehytter, de er alle placeret tæt på 
hovedbygningen, så der ikke er langt til bad og toilet. Alle vores hytter 
ligger skønt placeret på campingpladsen, og af dem ligger kun et sten-
kast fra legepladsen og receptionen. 
Butik 
I vores lille butik kan man købe de fleste dagligvarer, samt mange 
fornødenheder. I butikken kan der desuden også købes lækkert nybagt 
morgenbrød, rugbrød, og kager hver dag. 
Aarø camping Café og Pizzeria 
I vores café/ pizzeria mødes unge, ældre, øboere og campister ofte til 
hygge og kvalitetstid med bl.a. guitarspil og Jam. Når vejret er godt kan 
du nyde forskellige kaffespecialiteter, kager, diverse kolde drikke, fadøl 
og pizza i vores café eller øl haven. 
God fornøjelse og velkommen til vores dejlige ø 


