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Inviterer hermed til sjov og hyggelig rundvisning i Korsbæk på Bakken 

                             
                                          

Korsbæk på Bakken, Dyrehavsbakken 85, 2930 Klampenborg 
 

Onsdag 27. maj 2015 

Vi skal nu, kun ca. 1 måned efter åbningen, opleve vores elskede Korsbæk, hvor vi får en rundvisning, og slutter af 

med at spise frokost på Postgården.  
Den 30. april 2015 åbner en lille by på Bakken tro mod Matador-serien med tematiserede restauranter, barer, butikker og de 

elskede karakterer.  

Her kan hele Danmark opleve hverdagen i Korsbæk, præcis som vi husker den fra Lise Nørgaards klassiker. 

Dagligdagen skal naturligvis også fungere i Korsbæk på Bakken - og intet byliv uden butikker. Her vil du få mulighed for at købe 

tidstypiske varer hos bl.a.Andelsbageriet og Slagter Gaarden, eller du kan nyde udstillingerne i butikkerne. 

En rundvisning er en god måde at opleve hele Korsbæk på Bakken. Vi får adgang til stuer og bygninger på en guidet tur gennem 

Matadors hjemby.  

 

Vi kommer indenfor i Varnæs' herskabelige stuer, får et kig ned i Lauras hyggelige køkken, tager på besøg hos Katrine Larsen på 

gården og alle de andre kendte steder i Korsbæk. Hører de gode anekdoter, både om tilblivelsen af Korsbæk på Bakken, men også 

fra tv-serien Matador. Vi får også et kig om "bag scenen" og indblik i, hvordan man driver de mange restauranter og forretninger.  

Rundvisningen varer ca. 55 min. Vi slutter af med en kølig forfriskning i Skjerns Magasin. - 23.5.2013 

Kl. 10.50  mødes vi ved indgangen 

Kl. 11.00  begynder rundvisningen  

Kl. 12.30 slutter vi dagen af med en skøn frokost i Den Kongelige Postgård, Korsbæks store mondæne 

restaurant. Udsøgt mad og drikkevarer fra det finere køkken i 30’ernes og 40’ernes Danmark. 
                              

Pris for hele arrangementet kr. 325,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til kirstenkann@hotmail.com og vil blive noteret, når indbetaling af  
depositum kr. 50,00 til bankkonto reg.nr. 4356 konto nr. 4779671216 – er registreret.  

NB !! Depositum vil ikke blive tilbagebetalt ved afmelding efter 25. marts 2015. 

 

Restbeløbet kr. 275,00 bedes indbetalt senest 25. marts 2015 til samme bankkonto reg.nr. 4356 konto nr. 4779671216 

Restbeløbet vil kun blive refunderet, såfremt en anden kan overtage pladsen. HUSK ! at skrive navn på indbetalingerne. 

 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet” – der er kun 25 pladser. 

Evt. gæster ( ikke Inner Wheelere + mænd ) vil blive sat på venteliste. 

      

På gensyn til en meget hyggelig eftermiddag og fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

                             Lillian Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780                                          

 

Parkering:  Der er parkeringsplads i forbindelse med Bakken. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre.          
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