Til Bakkens naboer
Klampenborg, den 10. juni 2020
Kære naboer,
Fredag den 29. maj åbnede Dyrehavsbakken endelig de røde porte til en ny sæson 2020, og vi glæder os
meget til at kunne byde jer alle sammen velkommen.
Det har været en meget anderledes opstart først med flere udsættelser af åbningsdagen og siden med
iværksættelse af mange nye tiltag for at sikre, at vores gæster i denne tid kan føle sig trygge under deres
besøg i vores forlystelsespark.
Vi håber at se rigtig mange af jer på Dyrehavsbakken i løbet af sommeren, ligesom vi også ser frem til
åbning i efterårsferien og op til jul, hvor der forhåbentlig er kommet lidt mere normalitet i vores samfund
igen.

Nye aktiviteter på Dyrehavsbakken
SUPERNOVA
Bakkens nye vilde forlystelse SUPERNOVA bringer dig op i svimlende 21 meter over Dyrehavsbakkens gader.
Skynd dig at nyde udsigten, mens du kan, for inden du får set dig om, går det nedad igen – med voldsom
fart! SUPERNOVA giver dig gyngeturen igen og igen og igen – alt imens vognen snurrer rundt og rundt. Der
er garanti for mavekriller af den ypperste slags.
Dyrehavens Minigolf & Grill
Velkommen i Dyrehavens Minigolf & Grill i hjertet af Dyrehavsbakken. Under de store, grønne træer kan
man nyde sin frokost eller en hyggelig middag i godt selskab. Er du konkurrencelysten, kan du give familien
og vennerne kamp til stregen i en omgang minigolf.
Amerikansk Petanque
Spillet, hvor alle kan være med. I Amerikansk Petanque kan du give dine venner og familie kamp til stregen!
Så tag kampen op og udfordr' de andre og vis dem, at du har styr på teknikken. Amerikansk Petanque
indgår også i Bakkens 5‐kamp.

Musik og underholdning på Friluftsscenen
Som følge af COVID‐19 har Dyrehavsbakken måttet aflyse al underholdning og musik på Friluftsscenen
foreløbig frem til august.
Vi håber, vi vil få mulighed for at afvikle de populære TirsdagsPigtråd, som vi gennem mange år har kunnet
byde vores mange trofaste gæster velkommen til hver tirsdag i august, men dette er pt. uvist. Vi har også et
par koncerter ”gemt i skuffen”, som vi vil glæde os til at sætte på plakaten, hvis dette bliver muligt.
Du kan løbende følge med i planlagte events og underholdning på Dyrehavsbakkens hjemmeside
www.bakken.dk/kalender.

Bakkens Hvile og Cirkusrevyen
Bakkens Hvile åbner dørene for forestillinger med premiere den 5. august. Alle kender Bakkens Hvile, men
hvornår har du mon sidst besøgt bakkesangerinderne? Gå ikke glip af en uforglemmelig aften i fantastisk
godt selskab. Se spilledage på www.bakkenshvile.dk.
Cirkusrevyen har som følge af COVID‐19 måttet udskyde alle forestillinger til 2021. Skynd dig at bestille
billetter til Ulf Pilgaards store finale. Du kan læse mere herom på www.cirkusrevyen.dk.
Nissebanden i Julemandens land
I Teltet på Bakken bydes velkommen til familiemusicalen "Nissebanden i Julemandens Land" fra den 21.
november 2020. Oplev Flemming Jensen og mange flere i årets hyggeligste juleforestilling. Se spilledage på
www.teltet‐bakken.dk.

Åbningstider
Sommer på Dyrehavsbakken
Dyrehavsbakken holder åbent i sommersæsonen fra fredag den 29. maj – søndag den 13. september.
Åbningstiderne kan findes på www.bakken.dk/åbningstider.

Efterårsferie på Bakken
Dyrehavsbakken holder åbent i efterferien fra lørdag den 10. oktober – søndag den 18. oktober. Der
arbejdes på evt. også at holde åbent i weekenderne den 23.‐25. oktober samt den 30. oktober – 1.
november. Åbningstiderne kan findes på www.bakken.dk/åbningstider.

Jul på Bakken
Dyrehavsbakken holder åbent fredage, lørdage og søndage i perioden lørdag den 21. november til søndag
den 20. december. Åbningstiderne kan findes på www.bakken.dk/åbningstider.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Med venlig hilsen
A/S Dyrehavsbakken

Nils‐Erik Winther
Adm. direktør

Henvendelse til A/S Dyrehavsbakken kan ske til:
Adm. direktør Nils‐ Erik Winther, telefon 3996 2091
Direktionssekretær Lene Alsgren, telefon 3996 2097
E‐mail bakken@bakken.dk

