
 
Marrakech med Den Søde Dame og Den Sprøde Herre 

(Croque Monsieur / Marie Holm & Morten Lindberg ) 
 
 
 

 
 
 

La Vie Exotique / Det eksotiske Liv 
LIVSNYDELSE, KOSMISK (MAD-)KÆRLIGHED OG 1001 NATS EVENTYRLIGE KAGER 

 
Kære kommende ven. Drømmer du om at bo i en smuk historisk riad? Finde din indre fransk-marokkanske 
livsnyder frem? Gå på opdagelse på markederne og lade dig forføre af alverdens krydderier, juvelskinnende 
granatæblekerner og rigdomme af tørrede frugter? Trylle med orangeblomstvand og couscous og abrikoser 
i et ægte Marrakech-køkken. Vil du spise dessert hver dag? Pleje dit legeme med heelende og duftende olier 
- og lange dampbade i hammammen? Høre eksotisk musik og samtale om alt det gode i livet? Spise Tusind 
og én nats eventyrlige kager, mens du lytter til en varm og rolig stemme, der læser højt fra 
verdenslitteraturen? Opleve hemmelige restauranter, gemt bag duvende gardiner i gamle og nye bydele? 
Kigge stjerner fra tagterrassen og nippe til varm myntete med bevidstheden om at i morgen gør du alt det 
dejlige én gang til ..?  
 
Så tag med på en eventyrlig tur med os, entertainer, radiovært og DJ, Morten Lindberg/Tykke/Master 
Fatman og kogebogsforfatter, madekspert og dessertdronning Marie Holm, - der også er kendt som 
henholdsvis feeder og eater i det frankofile radioprogram Croque Monsieur på Radio24syv. 
 
Kærlighed,  
Morten, Marie og Kasper 



 
Undervisere: 
 
Morten Lindberg: 
DJ, entertainer og radiovært. Har gennem de sidste mange år kæmpet for nærvær og positiv tilgang til 
tilværelsen, ud over at spille ufatteligt meget musik som DJ til mange og diverse arrangementer, festivaller 
etc., være vært på P8 JAZZ’s lørdags og søndags-program Jazzmosfæren, holde foredrag, arrangere 
kulturelle begivenheder, være vært på det franske morgenradio-program Croque Monsieur på Radio24syv – 
og meget, meget mere. 
 
 
Marie Holm: 
Madekspert, kogebogsforfatter og dessertdronning. Med søde missoner om at få buddingen tilbage på 
bordet, svesken på disken og mere dessert i hverdagen skriver Marie bøger, artikler og klummer og holder 
foredrag, workshops, smagninger og madture. Er bl.a. forfatter til to bøger om budding og til den frankofile 
boudoir-kogebog ’Croque Monsieur – bordets franske glæder & andre kostmæssige unødvendigheder’. 
Sidstnævnte skrevet sammen med Morten, med hvem hun deler radiostudie hver søndag morgen, som 
madekspert på Croque Monsieur på Radio24syv. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Riad of The Storks: 
 
 

 
 
Kurset afholdes i Riad of The Storks, eller "Storkereden", som er en historisk Riad, der ligger i den gamle 
bydel “medinaen” syd for hovedpladsen Jemma el Fna.  
 
En riad er et traditionelt historisk byhus for velstående storfamilier, og riadens 5 rum har oprindelig været 
beboet af en familie hver. Riader er bygget op omkring et centralt gårdrum, hvorfra der er adgang til 
værelser fra svalegange, som ligger ud imod gårdrummet. 

Øverst er der 3 tagterrasser; den ene er udstyret med et dejligt udekøkken, hvor det er muligt at grille og 
lave egen mad under åben himmel, og på en anden er der etableret en Jacuzzi med plads til 12 personer. 
Fra terrasser er der direkte udsigt til Palais Badia, hvor det er muligt at følge livet i storkerederne på de tykke 
mure på helt nært hold. 
 
Stueetagens gårdrum har et marokkansk bad til afkøling i de varme sommermåneder samt en spisestue, en 
pejsestue, toilet og fuldt udstyret køkken. 

Riaden ejes af Kasper Brejnholt Bak, som også er med på hele turen. Det er muligt at læse mere om Riad of 
The Storks på: www.riadofthestorks.com  
 

  



 
PROGRAM:  

 

 
 
DAG 1, Lørdag / Samedi / Den lokale og eksotiske dag 
 
Tidlig afrejse fra Kastrup, fælles afhentning i lufthavnen i Marrakech og indlogering i Riad. 
 
12.00: Lokal frokost i Riad’en og introduktion til ugens vidunderlige program. 
 
Eftermiddag: Rundtur i souken samt Palais Bahia. 
 
16.00-17.00: Smagens time; den magiske tid sidst på eftermiddagen, hvor vi igen skal nyde bordets glæder 
og lade vore maver fordrive den søde ventetid, der ellers er til middagsmaden. Med marokkanske kager og 
myntete … Sammen med Marie laver vi en marokkansk frugtdessert på terrassen. 
 
17.00-19.00 Fri tid, afslapning og evt. en middagslur. 
 
19.00 Marokkansk velkomstfestmiddag på Riad of the Storks, hvor vores søde marokkanske ven, Omar 
serverer sin berømte tagine og fnuglette couscous. Morten lærer os at lære hinanden lidt bedre at kende, vi 
hygger, samtaler og lytter til musik. 
 
Aftentid: Inden vi går i seng, afslutter vi den dejlige dag på terrassen med Dagens kolde eller varme drik. Og 
Morten putter alle med en godnathistorie fra verdenslitteraturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
DAG 2, Søndag / dimanche / Den store frugt- og grøntdag 

 
8.30-10.00 Godmorgen til sjæl og legeme. Start dagen med morgensnak/meditation med Morten på 
terrassen eller giv en hyggelig hånd med i udekøkkenet på tagterrassen, hvor Marie laver grøn morgenmad. 
Vi spiser morgenmad sammen fra kl. 9 til 10. 
 
Formiddagen bruger vi på en rundtur i souken, hvor vi køber citrusfrugter, abrikoser og andre lækre ting til 
syltetøjsworkshop, samtidig med at vi har god tid til at opleve byen. 
 
13.00 Vi spiser vegetarisk frokost i det smukke gårdrum på restaurant La Famille, mens Morten fortæller om 
livet som kærlig vegetar. Inkluderet i prisen. 
 
Om eftermiddagen laver vi en fransk-marokkansk syltetøjsworkshop sammen med Marie, hvor vi sammen 
tilbereder de søde indslag til morgenmaden, som skal spise gennem ugen. Vi lærer at koge smukke, 
guldfarvede marmelader med Marokkos citrusfrugter og abrikoser, og Marie fortæller om den magiske 
smag i abrikoskernen og om kunsten at koge marmelade på fransk manér. Samtidig bliver der juicet frugt og 
grønt med Morten, der er lidt af en juice-connaiseur. 
 
16.00-17.00: Smagens time; den magiske tid sidst på eftermiddagen, hvor vi igen skal nyde bordets glæder 
og lade vore maver fordrive den søde ventetid, der ellers er til middagsmaden. Med tørrede marokkanske 
frugter og den dejligste friske frugtjuice på tagterrassen … Og en snak om hvordan man får det hele til at gå 
op i en højere enhed – fornøjelsen, forbruget, bæredygtigheden og livsglæden. 
 
19: Vegetarisk middag på restaurant NOMAD midt i Marrakech, der er kendt og elsket for sit moderne 
marokkanske køkken med masser af vælge imellem både pescetarer og vegetarer. Egen betaling. 
 

 



 

 
 
DAG 3, Mandag / Lundi / Den store udflugtsdag 
 
8.30-10.00 Godmorgen til sjæl og legeme. Start dagen med morgensnak/meditation med Morten på 
terrassen eller giv en hyggelig hånd med i udekøkkenet, hvor Marie laver morgenmad. Vi spiser morgenmad 
sammen fra kl. 9 til 10. 
 
Efter morgenmaden kører vi med privat hus til den smukke kystby Essaouira, hvor der er dømt fiske- og 
skaldyrsbonanza. På vejen til Essaouira besøger vi et kvindekollektiv som producerer arganolie, og ser 
gederne i træerne. De spiser de argannødder, der forvandles til Marokkos berømte arganolie – som er så 
fantastisk til håret og kroppen. Og som også kan bruges i køkkenet.  
 
I Essaouira nyder vi stemningen, og handler hos de lokale fiskemænd  og –koner, inden vi spiser alt det 
friskfangede, som tilberedes direkte på havnen. Vi går på opdagelse i fiskerlejet, summer rundt i byen, køber 
et marokkansk tæppe i Medinaen, daser på stranden og drikker en kop kaffe hos Den Franske Bager på 
havnepladsen. 
 
Inden vi returnerer til Marrakech, spises en let middag på en af byens mange tagterrasser, mens solen 
langsomt går ned over havet. Egen betaling. Morten læser en fælles godnathistorie på tagterrassen når vi 
kommer hjem. 
 
 

 



 
 
DAG 4, Tirsdag / Mardi / Den marokkanske dag 
 
8.30-10.00 Godmorgen til sjæl og legeme. Start dagen med morgensnak/meditation med Morten på 
terrassen eller giv en hyggelig hånd med i køkkenet, hvor Marie og Omar laver morgenmad med 
marokkanske specialiteter. Vi spiser morgenmad sammen fra kl. 9 til 10.  
 
Formiddagen tilbringer vi med at bage brød i et af de offentlige kælderbagerier, hvor de fleste marokkanske 
husmødre bager deres daglige brød – det er ikke almindeligt at have ovn derhjemme. Mens brødet bages, 
handler vi ind på det lokale marked, hvor vi bl.a. skal have købt nogle af de skønne krydrede Merguez-
pølser, inden det friskbagte brød tages med tilbage til riaden på hjemvejen. 
 
12.00 Vi laver Morten og Maries Sandwich Merguez hjemme i køkkenet i riaden, med det lune brød, og 
under frokosten holder Morten musikalsk foredrag – vi skal lytte til marokkansk popmusik. Fra de tidlige 
80’ere – og lige indføres i den nordafrikanske musik. Eftermiddagen bruger vi i køkkenet, hvor vi tilbereder 
nogle af de fransk-marokkanske desserter, vi skal spise næste dag. Riz au lait med granatæble og 
orangeblomst, creme anglaise med kardemomme og friske frugter. Vi bager måske også en marokkansk 
appelsinkage til eftermiddagsteen. 
 
16.00-17.00: Smagens time; den magiske tid sidst på eftermiddagen, hvor vi igen skal nyde bordets glæder 
og lade vore maver fordrive den søde ventetid, der ellers er til middagsmaden. Vi spiser vores egen 
marokkanske appelsinkage og nyder en kop verbena-te på tagterrassen. 
 
18.00 Vores søde ven, Omar, viser os rundt i hemmelige boder og spisesteder i Medinaen, og vi spiser os 
aftenmadsmætte i lokale Marokkanske specialiteter. På vejen hjem, oplever vi stemningen på hovedpladsen 
Jemaa el Fna, hvor vi kan betragte de mange optrædende og lytte til den karakteristiske Gnauamusik. 
 
22.00 Vi slutter endnu en magisk dag med Mystiker-aften hjemme på tagterrassen. Morten læser William S. 
Burroughs for os, og hvem ved om han også tager sin drømmemaskine med … 
 

 



 
 
DAG 5, Torsdag / Jeudi / Den franske dag:  
 
8.30-10.00 Godmorgen til sjæl og legeme. Start dagen med morgensnak/meditation med Morten på 
terrassen eller giv en hyggelig hånd med nede i køkkenet, hvor Marie laver morgenmad – i dagens anledning 
med franske oste. 
 
Formiddag: Vi tager på udflugt med hestevogn til Yves Saint-Laurents imponerende smukke have, Jardin 
Majorelle – en magisk oase i byen, hvor vi spiser frokost på en dejlig café. 
 
Vi bliver kørt tilbage til Jemaa el Fna med hestevogn, hvor de som har lyst kan gå på opdagelse i byen indtil 
vi mødes igen i riaden kl. 16:00 
 
Eftermiddag: Vi lærer at bage Madeleines, og holder klassisk fransk L’heure de gôuter med Madeleines og 
lindete på tagterrassen. 
  
18.30 Vi klæder os på til fin middag og går sammen til middag på den stilfulde fransk-marokkanske 
restaurant, Le Fondouk, som ligger i medinaen. Her kom Yves Saint-Laurent i begyndelsen af 00’erne og 
spiste i spisesalonerne og drak cocktails på tagterrassen. Egen betaling. 
 
23.00 Godnatdrinks på terrassen hjemme i riaden og Mortens kærlige højtlæsning på sengekanten.  
 

 



 
 
DAG 6, Fredag / Vendredi / Luksusdagen 
 
8.30-10.00 Godmorgen til sjæl og legeme. Denne dag sover alle længe. Omar, byder på sine berømte 
omeletter til morgenmad. 
 
10.00-14.00 
Formiddagen tilbringer vi med forkælelse i Hammam i et af byens traditionelle badehuse, hvor du bliver 
skrubbet og masseret med duftende olier og glemmer alt omkring dig i et par timer. Der er også mulighed 
for at gå på indkøb i medinaen på egen hånd, så du kan købe krydderier, tæpper, keramik eller andre 
fantastiske sager med dig hjem. Eller udforskning af byens pladser og paladser. 
 
Frokost indtages på egen hånden inden vi mødes til indkøb til aftenens festmåltid kl. 14. Og hjemme i riaden 
går vi i køkkenet med Morten og Marie hvor hele eftermiddagen tilbringes med at tilberede de dejligste 
salater og drikke – og som den store finale, den berømte couscous au sept legumes; couscous med 7 
grøntsager. 
 
19.00 Vi spiser vi den festmiddag, vi har tilberedt og nyder den sidste aften sammen. Måske får vi endda 
besøg af 5 berbermusikanter og 2 barmfagre danserinder.  
 
23.00 Morten læser godnathistorie under stjernerne, Tusind og én nat, mens vi drikker myntete og spiser 
marokkanske kager.  
 

 



DAG 7, Lørdag / Samedi / Rejsedagen 
 
7.00-7.30 Vi spiser fælles morgenmadsbuffet på tagterrassen. Herefter bliver vi kørt direkte i lufthavnen. 
 
Hjemkomst til København ca. 15.45. 
 
 

 
 
Pris og betaling: 

 
Prisen for kurset inkl. flybillet, indkvartering i Riad, morgenmad og de fleste måltider, er 12.500 kr. pr. 
person i delt dobbeltværelse. Ønsker du enkeltværelse, er prisen 14.500 kr.  
 
Kursister bor i en meget dejlig Riad, der ligger kun 50 meter fra ”Storkereden”. 
 
 
Prisen inkluderer: 
Alle beskrevne aktiviteter, hotel, transport og entréer, herunder: 
Undervisning af Morten Lindberg og Marie Holm 
Hotelophold i delt dobbeltværelse i historisk Riad i Medinaen. 
Alle måltider, desserter, kager og drikkevarer som spises i Riad of The Storks. 
Direkte fly København/Marrakesh tur/retur, inkl. 2 x 20 kg baggage + håndbagage 
Dansk rejseleder 
Engelsk og fransktalende lokalguide 
Halvdags rundvisning i Marrakech, med introduktion til de væsentligste markeder i souken. 
Halvdagsudflugt til Jardin Majorelle i hestevogn. 
Heldagsudflugt til Essaouira i egen bus inkl. frokost.  



Ikke inkluderet: 
Afbestillings- og rejseforsikring 
Måltider på restauranter i Marrakech samt hammam. 
  
Tilmelding sker til Kasper Brejnholt Bak, som varetager bookninger pr. mail: kasper@riadofthestorks.com. 
Her bedes fuldt navn (som det står i pas), pasnummer, mailadresse og mobilnummer for kontaktpersonen 
oplyst. 
Kasper kan også kontaktes på mobil: 61464814, hvis I har yderligere spørgsmål. 
  
Betaling: Booking af plads sker ved overførsel af et depositum på 6.000 kr., til konto 7754 0001344840 i 
Jyske Bank, med angivelse af navn på deltager(e), senest den 01.08.2018. Tidspunkt for indbetaling af 
depositum er afgørende for, om man får plads på holdet.  
 
Den resterende betaling på 6.500 kr. eller 8.500 kr. ved enkeltværelse skal indbetales senest den 
25.08.2018. 
 
 

  



Praktiske informationer: 
 

Rejseforsikring: 

Deltageren er selv ansvarlig for, at det er den rette rejseforsikring, der bliver tegnet. 

Riad of the Storks kræver at man har en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom og 
hjemtransport. Riad of the Storks kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers 
manglende forsikring. 

Afbestilling: 

Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt. Hvis rejsen afbestilles inden 25.8.2018, tilbagebetales halvdelen 
af det indbetalte depositum.  

Ved senere afbestilling, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Dette gælder 
også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas. 

Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et 
tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at 
Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter 
rejsens bestilling. 

Overdragelse af rejse: 

Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredje part (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr 
på 750 kr. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly. 

 

 

Aflysning: 

Hvis rejsen må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb. 



 
Venteliste: Deltagerantal er maksimalt 16 personer, så vi sikrer at alle får den optimale oplevelse. Der 
oprettes en venteliste ved mere end 16 tilmeldte, som inviteres til at deltage på en senere tur. 
 
Valuta: Man kan enkelt hæve den lokale valuta Dirham i hæveautomater, så det er ikke nødvendigt at veksle 
til hverken Euro eller Dirham hjemmefra.  
 
Pas og visum: Der er ikke krav om visum til Marokko for rejsende med dansk pas, men pas skal være gyldigt 
mindst 3 måneder efter hjemrejsedato så tjek det for en sikkerheds skyld. 
 
Sundhed: Vi arbejder sammen med en engelsktalende læge, hvis der skulle opstå behandlingskrævende 
sygdom. Herudover har vi et medicinskab i riaden med de mest almindelige lægemidler, og ellers ligger der 
et apotek kun 300 meter fra riaden. Det er ikke nødvendigt med vaccinationer. 
 
Elektricitet: Man kan bruge danske stik i stikkontakter. 
 
 
 
 
Programmet er foreløbigt, små justeringer kan forekomme. 
 
 
 
 


