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Korsbæk på Bakken hædret med æres-Oscar i dag
”Matadors nye hjemby er en gave for Bakken og kan være med til at fastholde Bakkens
position som en af Danm arks største forlystelsesparker”, siger direktør Nils-Erik
W inther. Bakkens Oscar blev i dag overrakt af sidste års modtager, Lise Nørgaard, til
Korsbæk på Bakken.
Bakkesæsonen 2015 lakker mod enden. Om godt to uger holder den kendte rutschebane en velfortjent
pause, scenelamperne i Cirkusrevyen blændes ned, og Grisehandleren har gået sin sidste tur for i år i
Algade med Kvik. For der bliver mange flere ture til næste år – både for Rutschebanen, men også for
Oluf Larsen og de øvrige kendte beboere i Matadors hjemby. Årets sæson har været en succes, det står
helt fast her mod slutningen af sommeren:
”Det bliver et rekordår for Bakken”, siger direktør Nils-Erik Winther og fortsætter: ”Det er endnu for
tidligt at melde det endelige resultat ud, men alt tyder på, at 2015 bliver en yderst tilfredsstillende
sæson for verdens ældste eksisterende forlystelsespark.”
Nostalgisk og moderne
At åbningen af Korsbæk på Bakken har været afgørende for Bakkens stigende besøgstal, er
indiskutabelt, beretter Nils-Erik Winther: ”Korsbæk er en gave for Bakken. Vi kan nu tilbyde vores
besøgende et flot og folkeligt tematiseret område, som både trækker på nostalgien, og som samtidig er
meget moderne i sin måde at skabe totaloplevelser for de besøgende. Bakken er, med åbningen af
Korsbæk, blevet frontløber for den måde, hvorpå vi laver attraktioner og koncepter. Vi har ikke set
noget lignende i landet før, og netop det nytænkende element giver os en fordel, som vi kommer til at
mærke i lang tid fremover - Det er jeg overbevist om.”
Lise Nørgaard videregav prisen
Matadors forfatter Lise Nørgaard har været en aktiv del af tilblivelsen af Korsbæk på Bakken, og som
modtager af Bakkens Oscar sidste år var det hende, der overrakte prisen i dag til Korsbæk med ordene:
”Jeg var glad for selv at modtage prisen sidste år, men jeg er endnu mere glad for at give den til Torben
og Korsbæk i dag. Tilsammen er de lig med Bakken for mig. ”
Torben ’Træsko’ Pedersen tog i mod hæderen sammen med selveste Oberst Hackel - sidstnævnte
holdt en dundrende takketale på vegne af hele Korsbæk. Bakkemaleren Jeppe Eisner havde til
lejligheden malet et smukt maleri af Korsbæk på Bakken, som ligeledes blev overrakt til Torben og
resten af byen.
Flere end 130.000 gæster på restauranter og rundvisninger denne sommer
Her mod slutningen af sæsonen kan Korsbæk melde udsolgt på de populære rundvisninger i byen.
Flere end 30.000 besøgende har været på en guidet tur rundt i de autentiske stuer og gemakker, mens
Postgaarden og de øvrige fire spisesteder har haft flere end 100.000 gæster.
”Rundt regnet har vi haft ca. 1000 betalende gæster til en totaloplevelse om dagen siden vores åbning
d. 30. april. Det er en kraftpræstation af de helt store, og vi er så enormt glade og ikke mindst stolte af
hele vores personalestab”, siger Torben ’Træsko’ Pedersen. ”Vi er meget taknemmelige for den
modtagelse, vi har fået af danskerne. Der har været en overvældende respons fra alle sider, og antallet
af gæster har oversteget vores forventninger. Det har været et brag af en første sæson, og nu ser vi
frem til at evaluere og gøre klar til et endnu bedre 2016. Heldigvis kan vi allerede nu konkludere, at
danskerne slet ikke har fået nok af Matador, hvilket vi heller aldrig får”, afslutter han.

	
  

Om Bakkens Oscar:
Bakkens Oscar er opkaldt efter den navnkundige Bakke-konge og teltholder, Oscar Pettersson, og er
en intern ærespris i verdens ældste forlystelsespark. Prisen gives til ”en person, som har udvist ganske
særlig fantasi og initiativ til gavn og glæde for Dyrehavsbakken.” Blandt tidligere modtagere af prisen
er bl.a. Dirch Passer, Johnny Reimar, Lisbet Dahl, James Price, Jeppe Eisner samt Lise Nørgaard.

Om Korsbæk på Bakken
Korsbæk på Bakken slog dørene op for offentligheden d. 30. april 2015. Hele projektet er blevet til i et
samarbejde mellem rettighedshaver DR, forfatter Lise Nørgaard samt initiativtager og ejer Torben
”Træsko” Pedersen, der desuden er indehaver af Cirkusrevyen samt flere restauranter og forlystelser
på Bakken.
Korsbæk på Bakken er Danmarks nye oplevelsesmiljø - en lille bydel på Dyrehavsbakken med
restauranter og butikker, hvor mad, skuespil og sceneri går op i en højere enhed. Her kan besøgende
komme på rejse i tid og sted samt opleve såvel hverdags- som selskabslivet i Korsbæk, præcis som vi
husker det fra Lise Nørgaards klassiker.
Få mere information om vores spisesteder, arrangementer og andre nyheder på:
www.korsbaek-bakken.dk
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