	
  

I dag åbnede Korsbæk på Bakken
Det skete med et brag en fest. Korsbæk på Bakken åbnede i dag d. 30. april, og der var skruet helt
op for underholdningen og feststemningen.
700 glade gæster troppede op på den røde løber – mange ankom med damptog fra Københavns
Hovedbanegård til Korsbæk Station (Klampenborg Stations navn i dagens anledning) og blev kørt i
veteranbiler gennem skoven til Algade i Korsbæk.
Der var taler ved bl.a. direktør Torben ”Træsko” Pedersen, som på dagen også blev overasket med
en Matador-statuette, overrakt af Tine Smedegaard Andersen, kulturdirektør fra Danmarks Radio.
Desuden var Mogens Lykketoft på talerstolen, foruden Bakkens direktør, Niels-Erik Winther for
ikke at forglemme Lise Nørgaard, der under indvielsen sagde et par ord om sit liv med Matador:
”Tænk, at jeg skulle opleve dette, og så i min alder – jeg er stolt, rørt og glad”, sagde Lise Nørgaard.
Flere af de kendte skuespillere fra Matador var til fest i Korsbæk for dels at mindes de gode gamle
Matador-dage og dels for at være med til at tage hul på et nyt kapitel i Korsbæks historie. Til stede
var Kirsten Olesen, Sonja Oppenhagen, Malene Schwartz, Bent Mejding, Susse Wold, Per Pallesen
og mange flere. Sidstnævnte gav den i øvrigt som Boldt i Jernbane Restauranten i fuld udklædning
og flabet smøg i mundvigen.
Torben ”Træsko” Pedersen siger om dagen: ”Jeg er stolt, overvældet og rørt. Tænk at det har
kunne lade sig gøre at bygge en helt lille by som Korsbæk på bare 8 måneder. Vi glæder os til at
tage i mod gæster hele sommeren og håber på, at give alle besøgende en fantastisk oplevelse.”

Mad, skuespil og sceneri
Som gæst i Korsbæk på Bakken skal man henføres til den særlige stemning, som Lise Nørgaard og
Erik Balling formåede at skabe i danskernes mest foretrukne tv-serie nogensinde. Torben
fortæller: ”Når man eksempelvis spiser en dejlig middag på Postgaarden eller aftensmad i Lauras
Køkken, så skal man få oplevelsen af at træde ind i et afsnit af Matador. Det får man dels ved hele
det autentiske sceneri med de rigtige møbler og den originale indretning, men naturligvis også
ved mødet med de kære karakterer fra tv-serien”, fortæller Torben.

Ærlig mad af høj kvalitet
I Korsbæk på Bakken kan man spise på restauranter, handle i tidsvarende butikker og tage på
rundvisning i byen. ”Hovedattraktionen i Korsbæk på Bakken er vores fem tematiserede
spisesteder, hvor mad, skuespil og sceneri går op i en højere enhed. Vores ambition er at servere
velsmagende og ærlig mad af høj kvalitet, præcis som man så det i Matador. Vores køkkenchef
tilbereder stort set al maden fra bunden af fortrinsvis lokale og danske råvarer, og han har
sammensat samtlige menuer i fællesskab med Lise Nørgaard, der om nogen ved, hvordan maden
smagte i 1930’erne og 40’erne. Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig usandsynligt meget til at smage
Katrines frikadeller eller til at bestille en gang biksemad med en kold øl hos Boldt i Jernbane
Restauranten – selvfølgelig med en gammeldags barbering hos H. Nicolaisen – så jeg lige bliver
stivet af”, afslutter Torben.

	
  

En danselektion hos Fru Violet og musikken fra dengang
Som besøgende i Korsbæk på Bakken vil man ikke bare opleve hverdagen i Korsbæk. På mange
dage og aftener i gennem sommeren præsenteres et omfattende arrangementsprogram, der både
omfatter levende orkestre, dans, sang og anden tidsvarende underholdning. Hver fredag og
lørdag aften vil Korsbæk på Bakkens fire husorkestre spille på Postgaarden og i Algade. På fire
udvalgte søndag formiddage kan man få en danselektion af selveste Fru Violet Vinter med
efterfølgende frokost på Postgaarden eller lytte til Søndagsjazz. Desuden kan man tilmelde sig
Korsbæk Mesterskabet, hvor vi dyster i viden om Matador, man kan opleve et Stjernetræf og møde
flere af skuespillerne fra tv-serien, komme til Befrielsesdag, byfest, Kvik-hundedag, Juletræsfest
og meget, meget mere.

Korsbæk Tidende med Lise Nørgaard i
redaktionen
Alle arrangementer står beskrevet i årets udgave af
Korsbæk Tidende – en fire siders trykt avis i traditionelt
format, der rummer en lang række af de nyheder og
personer, som optræder i Matador. Lise Nørgaard har
været et ivrigt medlem af redaktionen og har bidraget
med flere opsigtsvækkende artikler, blandt andet et
referat fra Korsbæk Ret, hvor postbud Harmsen stiller
krav om, at fru konsulinde Holms hund Rufus skal aflives,
fordi den har bidt ham i buksebenene. Lise Nørgaard har
desuden insisteret på, at avisens tekst er holdt i gammel
retskrivning, stil og tone. Korsbæk Tidende er trykt i et
oplag på 100.000 og uddeles i byen til alle besøgende.

Om Korsbæk på Bakken
Korsbæk på Bakken slog dørene op for offentligheden i dag 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

Kontakt
Ønsker du interview, billeder eller anden information, kontakt venligst presseansvarlig Stine
Groth Rasmussen på presse@korsbaek-bakken.dk - tlf. 61 63 79 17

	
  

Vidste du, at:
◊

… der er ansat 35 tjenere, 4 smørrebrødsjomfruer, 10 kokke, 6 opvaskere, 4 betjente, 10
butiksansatte, 4 barberer foruden flere end 8 servicemedarbejdere og 12 administrative
medarbejdere til at servicere de forventningsfulde gæster på vores 5 spisesteder, vores
ene beværtning samt vores 6 butikker.

◊

…alle vores medarbejdere i publikumsområder har specialsyet tøj, der stilmæssigt passer
ind i perioden omkring Anden Verdenskrig

◊

…vi har 12 professionelle skuespillere til at udfylde nogle af de kendte roller som Korsbæks
beboere. De skal tilsammen dække hele området 12 timer om dagen i 7 dage om ugen hele
sommeren og spiller derfor 3-4 forskellige roller hver dag.

◊

…scenograf Niels Secher har arbejdet på projektet i 3 år, de sidste 1 1/2 år konkret med at
tegne, indrette og vælge rekvisitter, finde leverandører, tømrere, skræddere m.m.

◊

…i Matador ser vi aldrig tagryggene på de kendte bygninger. De fleste facader var blot
kulisser. I Korsbæk på Bakken har vi bygget rigtige huse med fire vægge, kælder, loft og tag
- opført efter alle kunstens regler.

◊

…vores tømrere har, alene på de indvendige interiører brugt ca. 10.000 m trælister, flere
end 150.000 stifter, søm og skruer samt et utælleligt antal antikke beslag, indstikshængsler,
låsekasser, nøglehulsafdækninger og meget, meget mere.

◊

…Der skal 372 elpærer til at bringe lys i alle de tidsvarende lamper på som findes i
publikumsområderne i Korsbæk på Bakken.

◊

…de originale kulisser og rekvisitter fra Nordisk film er enten destrueret, solgt eller smidt
ud, og derfor har vi måttet genanskaffe, finde erstatninger eller fremstille nye effekter,
møbler og nips.

◊

…i tv-serien ser vi ofte kun rummene fra én vinkel. Vi har derfor med hjælp fra Lise
Nørgaard måtte opfinde indretningen ”bag kameraet” fx i Lauras Køkken.

◊

…i Matador var al regi planlagt til mindste detalje af scenograf Henning Bahs og
chefrekvisitør Magnus Magnusson. På samme måde har vi arbejdet i detaljen med
interiørerne i alle bygninger.

◊

…møbler, lamper, ting og sager har vi anskaffet os på kræmmermarkeder, loppetorve,
auktioner og hjemme i folks private kældre og lofter. Vores to rekvisitører har rejst land og
rige rundt de sidste sæsoner for at opstøve de rigtige ting.

◊

…mange af de smukke tapeter på væggene er med håndtrykte motiver fra Sverige, mens
nogle af de helt særlige tapeter til eksempelvis Postgaarden. til køkkenet og til Herberts
stue i Katrines Gaard er skaffet i Tyskland.

	
  
◊

…Madam Blå fylder meget i landkøkkenerne i Korsbæk. Faktisk havde vi 5 flyttekasser fyldt
med Madam Blå-køkkentøj, da vi rykkede ind i de hyggelige køkkener.

◊

…servicen til de fem spisesteder er en historie for sig:
o
o
o
o
o

Katrines gaard: Her spiser op til 23 gæster af blandet blåt og hvidt stel, hvilket var
svært opdrive på loppemarkederne, fordi danskerne generelt er vilde med blåt og
hvidt service.
Lauras Køkken: Her spiser op til 24 gæster af blandet umage service i tidens stil
fundet på kræmmermarkeder og loppetorve.
Hos Varnæs: Intet er for fint til herskabet, og her spiser op til 20 gæster af det
kostbare Kongelige Porcelæn, Blå Vifte, som er købt samlet på auktion. Dette
service bliver vasket op i hånden.
Jernbane Restauranten: Her spiser arbejderne og op til 100 glade gæster hos Tjener
Boldt af hvidt, nydeligt service af enkelt design.
Postgaarden: I Korsbæks mondæne restauration spiser op til 300 gæster af et
specialdesignet stel, hvidt med blåt mønster. I Matador serverer de maden på
musselmalet porcelæn, og eftersom det havde været en fler-millionsudskrivning at
anskaffe så mange dele, valgte vi selv at producere et elegant stel i tidens stil.
Stellet kan i øvrigt købes i Korsbæk Butikken.

◊

…vi har fået produceret i alt 350 smukke træstole til Postgaarden og 100 stole til Jernbane
Restauranten af en snedker på Frederiksberg, som har hånddrejet samtlige ben, så de
ligner de smukke og tidsvarende stole fra Matador.

◊

..interiøret til vores barbersalon H. Nicolaisen stammer fra en forhenværende salon på
Falster og hele møblementet er intakt. Som barberer har vi fire erfarne herrer, der hver
især har haft en lang karriere bag sig som Københavns bedste herrefrisører og barberer.

Nøglepersoner i tilblivelsen af Korsbæk på Bakken:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Direktør: Torben ”Træsko” Pedersen
Drifts- & restaurationschef: Nicolai Fabian
Projektleder: Arne Høy-Nielsen
Køkkenchef: Stig Bundgaard
Restaurationschef: Bruno Andersen
Scenograf: Niels Secher
Rekvisitører: Jacob Dahl & Pia Rosholm
Kostumier: Henrik Børgesen
Instruktør: Lisbet Dahl
Medinstruktør og underholdning: Peter Holst-Beck
Korsbæk Tidendes redaktion: Lise Nørgaard, Jacob Ludvigsen, Robert Haren, Linda
Pedersen, Peter Holst-Beck, Kirsten Fæster Andersen, Stine Groth Rasmussen.
Foruden en lang række dedikerede medarbejdere og håndværkere

