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Her er Korsbæk på Bakkens beboere
Mød Grisehandleren med sin Kvik, Fru Fernando Møhge, Misse, Maude, Agnes, Laura, Katrine og
alle de andre. De kendte karakterer er nu klar til at flytte ind i Matadors nye hjemby, når Korsbæk
på Bakken åbner om bare to måneder.
Vi har intet mindre end 12 professionelle skuespillere til at udfylde rollerne som de berømte personligheder fra Matador”, fortæller Lisbet Dahl, som er instruktør i Korsbæk på Bakken. ”Min medinstruktør Peter Holst-Beck og jeg har arbejdet med spillerne de sidste to uger. Sammen har vi øvet den
særlige form for teater-i-miljø, som skal være en naturlig del af hele atmosfæren i Korsbæk på
Bakken. Vi arbejder både med indøvede replikker, men i høj grad også med improvisation for at gøre
Korsbæk til en levende by. Skuespillernes præstation og kostumer skal være med til at farvelægge
bybilledet og udgør bare en del af den totaloplevelse, vi vil skabe for vores gæster”
Som et afsnit af Matador
Korsbæk på Bakken vil bestå af fem spisesteder og en række butikker, hvor gæster kan købe og nyde et
tidstypisk måltid mad i et enestående sceneri tro mod Matadoruniverset helt ned i detaljen. Torben
Træsko Pedersen er initiativtager og direktør for Korsbæk på Bakken, og han ved præcis, hvilken
oplevelse, han ønsker at give sine gæster:
”Når man spiser en dejlig middag på Postgaarden eller træder ind i Jernbane Restauranten til en
håndmad og en bajer, så skal man opleve 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 selvfølgelig også ved at
møde de kære karakterer fra tv-serien. Derfor skal Korsbæks borgere være en del af hverdagen i byen,
for hvem kan forestille sig Jernbane Restauranten uden Tjener Boldts nynnen eller synet af Fede, der
nyder dagens ret?”.
Mød Maude i Privaten
De 12 skuespillere har hver tre-fire roller for at dække det store område med de mange stuer og
gemakker i spisestederne i Korsbæk på Bakken. Torben fortæller: ”Der vil altid være en skuespiller i
karakter til at tage imod gæsterne i det vi kalder ”Privaten” – de små spisesteder: Katrines Gaard, Hos
Varnæs og Lauras Køkken. De vil tage imod gæsterne og optræde som værtinder, som man fx husker
Maude gøre det i fin stil i Matador. Man bliver således inviteret indenfor på eftermiddagsvisit, til
frokostselskab, middag eller festtaffel. Her bliver man som del af et mindre selskab trakteret af værtinden, der fuldt ud bestemmer menuen og drikkevarerne. Så gælder det bare om at læne sig tilbage og
(gen)opleve de fine stunder fra Matador.”
Flere end 35.000 bestillinger
Hele holdet bag Korsbæk på Bakken glæder sig til at give de kendte karakterer nyt liv, når miljøet
åbner d. 30. april. ”Vi er meget spændte på at opleve, hvordan hele Danmarks befolkning tager imod
Korsbæk på Bakken. Vi oplever en meget stor interesse, og jeg kan afsløre, at vi allerede på nuværende
tidspunkt har flere end 35.000 bestillinger i bogen i vores restauranter og til rundvisninger. Det er da
meget godt, når vi ikke engang er færdig med byggeriet endnu”, afslutter Torben ”Træsko” Pedersen.
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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 komme på en rejse i tid og sted og opleve selskabslivet i Korsbæk,
præcis som vi husker det fra Lise Nørgaards klassiker. Gæster kan spise på tematiserede restauranter
og beværtninger, handle i tidssvarende butikker, genopleve musikken fra dengang og møde de elskede
figurer fra Korsbæk.
Korsbæk på Bakken bliver til i et samarbejde mellem rettighedshaver DR, forfatter Lise Nørgaard og
initiativtager og ejer Torben ”Træsko” Pedersen, der desuden er indehaver af Cirkusrevyen, flere
restauranter og forlystelser på Bakken.
Skuespillerne:
Birgitte Bruun
Tidligere skuespiller fra Matador, hvor hun havde rollen som stuepigen, Esther. Har desuden spillet
cabaret, blandt andet: ”Ta’ og kys det hele fra mig”, en forestilling, som man kan opleves i Korsbæk på
Bakken i løbet sommeren.
Le Münster-Swendsen
Har medvirket i en lang række revyer, børne- og gadeteater landet over foruden tv-serien Rejseholdet
og flere julekalendere.
Thomas Kirk
Har spillet flere teater- og filmroller. Er pt. aktuel i filmen ”Mennesker bliver spist” af Erik Clausen.
Peter Aude
Skuespiller, instruktør og multi-artist som har medvirket i en række tv-serier som Rejseholdet,
Hotellet og Taxa samt flere store danske film.
Dan Schlosser
Skuespiller med en lang række produktioner bag sig. Desuden er han en af Danmarks mest kendte
stemmer i lydbøger og tv-produktioner.
Pernille Sørensen
Skuespiller ved bl.a. Jytte Abildstrøms Teater med et særligt speciale inden for improvisationsteater.
Judith Rothenborg
Har en lang karriere bag sig som skuespiller inden for traditionelt-, børne- og gadeteater mm.
Stine Løike
Uddannet fra Det Danske Musicalakademi. Har bl.a. tidligere spillet ”Elisabeth Friis” i musicalversionen af Matador.
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Tanya Lund Andersen
Nyuddannet skuespiller. Har allerede medvirket i flere forestillinger på Odense Teater og spiller
”Freja” i thrilleren ”Kartellet” fra 2014.
Margrethe Koytu
Kendt fra sin rolle i ”TAXA”. Har i øvrigt medvirket i en lang række danske spillefilm. Modtog en Reumert for årets kvindelige birolle i 2014.
Sune Svanekier
Skuespiller og manuskriptforfatter. Har medvirket i en lang række skuespil, musicals og tv-serier,
blandt andet ”Lulu og Leon”.
Marie Mondrup
Skuespiller uddannet fra Odense Teater og Musicalakademiet. Har bl.a. medvirket i ”Kvinden i buret”.
Instruktør:
Lisbet Dahl
Medinstruktør
& underholdningsansvarlig:
Peter Holst-Beck
Direktør:
Torben ”Træsko” Pedersen
Kostumer:
Henrik Børgesen
Mere information
For mere information eller billeder
kontakt presseansvarlig
Stine Groth Rasmussen på
presse@korsbaek-bakken.dk
- tlf. 61637917
Billeder kan downloades fra
korsbaek-bakken.dk under
pressemateriale
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