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”Tænk, hvad en lille tanke har ført med sig”
Rejsegilde i Danmarks nye oplevelsesmiljø
Den første milepæl er nået for byggeriet i Dyrehaven, for Korsbæk på Bakken holder rejsegilde. Og hvilket
gilde! 300 gæster er samlet under Postgaardens spær for at hylde håndværkerne, bygherren og det stort
anlagte projekt, som bliver bygget i ekspresfart denne vinter på Dyrehavsbakken. Hele Korsbæk på Bakken
skal stå klar om blot fem måneder og åbner den 30. april 2015.
En stolt og spændt Torben ”Træsko”
”For mig personligt er det en fantastisk følelse at stå her under Postgaardens tag. Den drøm, som jeg har
haft i mere end 30 år, er ved at blive til virkelighed. Jeg er stolt og glæder mig til alt det, der kommer til at
ske i løbet af det næste år.”.
En veloplagt Torben ”Træsko” Pedersen er som bygherre vært ved rejsegildet og fortæller i sin tale om sine
forhåbninger til det næste år: ”Jeg er spændt på at følge hver en mursten i byggeriet. Jeg er spændt på at
opleve rekvisitterne komme på plads. Men jeg er allermest spændt på at opleve, hvordan resten af Danmark kommer til at tage imod Korsbæk på Bakken. For vi gør os umage for at give gæsterne en autentisk
totaloplevelse af at være på tidsrejse tilbage til Matadors tid. Vi ved, at Matador har en særlig plads i mange
danskeres hjerter, og derfor er vi utroligt glade for at have Lise Nørgaard og Danmarks Radio med i projektet. For sammen sikrer vi, at vi er så tro mod Matador-universet som muligt i alt, hvad vi gør. ”
Lise Nørgaard signerer grundsten
Lise Nørgaard tager aktivt del i tilblivelsen af Korsbæk på Bakken og sætter til rejsegildet sin signatur på
den grundsten, som for evigt bliver et minde om et nyt kapitel i Matadors historie. På stenen er indgraveret
et citat af Lise selv: ”Det er 40 år siden, jeg fik en tanke - Og tænk engang, hvad den har ført med sig.” Den
97-årige forfatter deltager i festlighederne ved dagens rejsegilde.
Byggeri med fart på
Byggeriet i Korsbæk på Bakken er i fuld gang. Det enorme kælderområde er gravet ud, fundamentet er lagt
på det 2500 m2 store område, og flere bygninger er allerede rejst. Den velkendte Korsbæk Bank og den
store, mondæne Restaurant Postgaarden står i fuld højde med spær og facader. Tømrere, murere, stilladsarbejdere, elektrikere og mange flere arbejder i højt tempo for at få huse, stuer og forretninger klar til at
give besøgende en totaloplevelse, når Korsbæk på Bakken slår dørene op for Danmarks nye oplevelsesmiljø
i Verdens ældste forlystelsespark.
God, dansk mad til håndværkernes fest
Et rejsegilde er håndværkernes fest. Og hvad er derfor mere passende end et solidt måltid mad fra Jernbane Restauranten - Fede, Røde og Larsens stamsted? De tre herrer i spidsen for driften af de 12 butikker og
restauranter i Korsbæk på Bakken byder på gule ærter med kogt flæsk og medister til rejsegildet i Korsbæk
på Bakken. En ret, som vil være at finde på Tjener Boldts spisekort, når miljøet åbner til næste sommer.
Drift- og restaurationschef
Restaurantchef
Køkkenchef

Nicolai Fabian, på 8. år i Torben ”Træsko Pedersens” restauranter på Bakken
Bruno Andersen, tidligere inspektør i Grøften
Stig Bundgaard, tidligere køkkenchef på Skjoldenæsholm
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FAKTA
Om Korsbæk på Bakken
Den 30. april 2015 åbner Korsbæk på Bakken. En lille by med gader og stræder omkranset af bygninger og
facader hentet ud af tv-serien med interiører, dekorationer og rekvisitter tro mod Matador-universet. Her kan
hele Danmark opleve hverdagen i Korsbæk, præcis som vi husker den fra Lise Nørgaards klassiker. Besøgende
kan spise på tematiserede restauranter og beværtninger, handle i tidstypiske butikker, genopleve musikken fra
dengang og møde de elskede karakterer fra Korsbæk.
Gæster får en totaloplevelse i Korsbæk på Bakken, når de besøger restauranterne. Den gode mad fra 30'ernes
og 40'ernes Danmark, de detaljerede og Matador-tro omgivelser samt de professionelle skuespillere, der
optræder naturligt i miljøet som Maude, grisehandler Larsen og alle de andre elskede karakterer fra tv-serien
- Gæsterne kommer på en enestående tidsrejse tilbage til Matadors tid.
Korsbæk på Bakken bliver til i et samarbejde mellem rettighedshaver DR, forfatter Lise Nørgaard samt initiativtager og ejer Torben ”Træsko” Pedersen, der desuden er indehaver af Cirkusrevyen, flere restauranter og
forlystelser på Bakken. Hovedpartnerne i byggeprocessen er på rådgiversiden Trier Arkitekter A/S og som
entreprenør Øens Murerfirma A/S.
Se mere på www.korsbaek-bakken.dk
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