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Korthårsklubben er den ældste

specialklub for stående fagt-
hunde i Danmark. Den er stiftet

i 1908 og kan derfor fejre 100
års jubilæum i år.

Korthåren er en alsidig
stående jagthund. Både i mark,
skov, krat, mose og vand er
den en værdifuld jagtkamme-
rat. Udstyret med evner, der
langt overstiger den almindeli-
ge jægers krav, og dens stil og
stand i marken er en fryd for
øjet.

Klubben arrangerer mark-
prøver, udstillinger, schweiss-
prøver, ræveslæbsprøver,
apporteringsprøver, dressur-
kurser, m.m.

Tuborgfondet har givet
Korthårsklubben

15.000 kr. til et jubilæums-
skrift i anledning af

Korthårsklubbens 100 års
jubilæum i 2008.
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Stoltheden lyserud af øjnenepå den ~ korthåredehønsehund-

DigitalfestivalindtogKøbenhavn
Danmarkshovedstadvar vært

for den internationale compu-
termusikkonference, ICMC
2007 i august sidsteår. Digitale
nørder fra alverdensegne
strømmedetil for at deltage i
en skøn blanding af kunst,
musik og forskning. Det var
anden gang, de strømførende

kunstarter afholdt deres
konference - eller måske
nærmere festival - i
København,og programmet
var det største i festivalens
mere end 30-årige historie.

De nysgerrigesjælehavde
adgang til en lang række
usædvanligekulturoplevelser.

Bl.a. kunne man opleve en
koncert opført i DGl-byens
bassinpå det speciellevand-
drevne instrument hydraulofo-
nen, se digital stepdanse,en
mand, der spillede musik på
drinksshakereog opleve
sms-styredelasershows.

Arrangementernefandt
blandt andet sted i Huset i

Magstræde,Den Sorte
Diamant, DGI-byenog Tycho
BrahePlanetarium.
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Tuborgfondet har givet
Foreningen til afholdelse af

ICMC2007 i København
50.000 kr. til plakater og

programmer i forbindelse
med afholdelse af

TUBORGFONDET HAR

47.500 kr. til Herlev.ldr
Fodboldafdelingen.tiiA
stole til cafeen i klubht

14.000 kr. til MOSikk6~

saxofon. I

20.000 kr. til Svømmef(

G140, Hermes,[V1K311
Frederiksbergtil Omeg,
AREStil brug vedtidta~

.
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30.000 kr. ti Kulturperl,
til plakater og løbe~edl1
bindeisemedlafholdels\
arrangementer i 2007.

]4.000 kr. til JordvestSj
Stenklub i Mørkøvtil e'
og slibemaskinetilfora~
indsamledesten.

45.000 kr. tilKulturhOsl'1"
Rødovretill]yt flygel,
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20.000 kr. tilldom"gås)
Idrætsforeningved HeJl]
fladskærmsTVtil" Knl11
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det nye Idom-RåstedCE

40.000 kr. til BOldklU
.
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Amager i Københavnti
stoletil klubhuset.

147.086kr. tilTeaterM
. '. !

Allerød til ,WytIysud?tyr.!

15.000 kr.'~ilVægtløt~n-.
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IK99 på 0sterbro i KøB
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10.000 ~~. tiLLirriJjO
.

rq~k1
Aalborg~~ilet bordfqdb9
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31.000 kr. til Karens..rJ1i'r
i Køben~avn'tiISO~t6lei
Kulturh6sets'f~edede'da

R ~.

" 10.000~r.tilBrØ.8sb~'JLtil en storskærm, dvd'-?f

videokamera. . 1;

125..18~kr. til KultLi[Em:
Aa~Op~omr'nunetilfors
højttalere til spillested~t


