Kultur

Tisdag 16/9
Charlies Änglar, utan hämningar
Torsdag 18/9
Vit Oleander
Tisdag 23/9
Adaptation
Torsdag 25/9
Ken Park
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Kalas

Lördag 20/9
Nollmiddagens efterkör (I-puben)
Onsdag 1/10
Spexbar (Bulten)

”Visste du att...”

MODULEN

Tävla med CCC!!!

Vet du namnet på en sån här, säg till Purjo i CCC. Den första får en fin present.
/CCC

* Modulens stiliga Chefredaktör nu har blivit
äkta make.
* Vi är glada för deras
skull.
* År 2002 valde 21200 par
att avbryta sina äktenskap och tog ut skilsmässa

Hejsan alla medlemmar i
Chalmers Studentkår.
Demokrati är ett intressant begrepp
och en oftast givande diskussion. I
dessa folkomröstningstider så är det
aktuellt och då kan jag berätta att
även ChS har demokrati, och att ni
varje år röstar på de som ska bli
era representanter i fullmäktige FuM
vilket är det forum där vår representativa demokrati manifestar sig.
Vad gör då FuM och dessa människor i FuM? FuM väljer kårstyrelsen,
de som ska vara operativt ansvariga
under ett verksamhetsår, FuM beslutar om vad som ska göra och hur budgeten ser ut, hur mycket du ska betala
i kåravgift, beslutar om ställningstaganden i viktiga frågor som t.ex
kårobligatorium och Bolognaprocessor. Varför angår detta dig? Det är
här du kan få något gjort på den här
skolan, och du är välkommen till våra
möten, och du kan prata med dina
representanter.
Med vänlig hälsning
Gunnar
Johansson,
talman

Modulens Bröllops-special

Idag gratulerar vi
Herr och Fru Carl Lamberg
till giftermålet

Allemansrätten- en unik möjlighet att möta campusAllemansrätten är en urgammal rätt på Chalmers. Den tillåter oss att röra oss fritt på Teknologgården och Geniknölen, men även på Vasa och Lindholmen. Vi kan vandra, cykla,
åka skidor, bada och paddla nästan var som helst på Chalmers. För att kunna ha kvar
denna unika möjlighet måste vi visa hänsyn och omtanke om våra möbler och trivselytor.
Vi får inte störa eller förstöra.
Följer vi allemansrättens enkla regler kan även kommande generationer njuta av vårt fantastiska Chalmers
Vi får
*vistas överallt utom i planteringar.
*passera stängsel och grindar om vi inte river ner det eller släpper ut CCC.
*tälta en natt utan att fråga rektorn om lov, men det är en god regel att ändå fråga. Tala
alltid med Chalmersfastigheter eller Akademiska hus om du ska tälta mer än en natt eller
om ni är en större grupp.
*göra u pp eld om det sker i oljefat eller för ändamålet avsedda grillar
*bada överallt utom i A-dammen.
*dricka och hämta vatten ur A-dammen. Detta sker dock på egen risk och Modulen, Chalmers eller andra organisationer frånsäger sig allt ansvar för konsekvenser , verkningar
och biverkningar o. dyl.
Vi får inte
*förstöra fönster i kårhuset eller annat på campus. Hus- och fönsterägaren har rätt att
kräva ersättning.
*skada levande träd och buskar, t ex genom att ta av grenar, kvistar, näver och löv
*gå på planteringar med växande gröda eller i skogsplanteringar så att de skadas.
*plocka blommor, bär eller svamp på Chalmersområdet.
*köra motorfordon på Hörsalsvägen
*jaga utan licens. Detta gäller främst på Gasquen, men även i sektionslokaler
*skräpa ner till land eller till sjöss.Nedskräpning kan medföra böter! Och din morsa
jobbar inte här!!!!!
*elda när det är risk för att mark och växter skadas eller när det är eldningsförbud.
Elda inte heller i Kårhuset eller Sektionslokaler, då detta medför stora kostnader för alla
inblandade.
Kolikokk /Redax

Hallob!!
Utan ljud, ljus eller bild så vore tillvaron något otroligt tråkig. Det är därför
vi finns. Vi hyr ut grejor, coola, högljudda, blinkande, grannosämjande
utrustning, till studentvänliga priser.
Om vi tar ett exempel ur vårt digra
förråd så hyr vi ut ett så kallat LoBkit för 250:- (fortfarande kan tilläggas) och det är 300W slutsteg och
högtalare med 10-tums element. Det
är vårt minsta ljudkit. Vill man
oss något så gör man bäst i att kontakta oss. Detta gör man antingen
genom
e-post
(<mailto:lob@chs.chalmers.se>lob@chs.chalmers.se)
eller via telefon, 031-772 39 22, eller
genom att komma ner till föreningstorget i kårhuset och hälsa på. Vi har
öppet 12-12.30 mån-lör och då når
man oss garanterat.
Vi har även biografföreställningar tillsammans med pu, tis och tors 19.00 i
RunAn i kårhuset. Tycker du att något
av detta är något för dig (det gäller
även att arbeta på konserter som bob
hund nu senast och många fler) så hör
av dig till oss. Ska du ha fest så får du
också gärna kontakta oss.
/Ljud- och Bildgruppen LoB

Programkommittén PU presenterar:

Bio i RunAn

endast 40 kr per film

Lv 3:
Tisdag 16 september
Charlies Änglar, utan hämningar
Torsdag 18 september
Vit Oleander
Lv 4:
Tisdag 23 september
Adaptation
Torsdag 25 september
Ken Park
Alla filmer börjar kl 19:00
filmkort á 40 kr per 6 mån
köps på plats
/PU

SÖKES!
Vi söker DIG som är målmedveten,
utåtriktad och har glimten i ögat. Kan
DU hålla flera bollar i luften? Vill DU
arbeta i grupp... fast ändå självständigt? Söker DU ständigt nya utmaningar så är DU kanske just den vi
letar efter. Hjälp oss att utöka våra
kontakter med företag världen över.
Svar till jk@chs.chalmers.se
/Jubileumskommitten
Hurra, hurra
Kårtidningen finns och är pretto och
allt. Skriv något... smart tänk! Kan
du hajja? Annars får du väl släpa upp
yo laarge ass up here så att man får
snacka med dig.
/Tofsen
Tarantellas årsmöte
15/9 kl 12-13 i Lilla Salen hälsas
alla tjejer på Chalmers välkomna till
Tarantellas årsmöte!
Ny styrelse skall väljas in. De 30
första bjuds på baguetter! Välkomna!
/Tarantellas styrelse
Musik är bra för dig!
Att spela musik är nyttigt. Ledande
experter hävdar att musikutövande
minst en gång i veckan ger ökad
livslängd, bättre studieresultat, fler
kompisar, längre semester, lägre villaskatt och mindre motvind på cykelbanorna.
Chalmers Barockensemble är norra
Europas enda studentorkester med
symfonisk sättning som framför seriös
klassisk musik och spex i en salig
blandning. Vi letar just nu speciellt
efter stråkmusiker, blåsmusiker och
slagverkare. Är du nyfiken? Kom och
testa att repa med oss! Vi övar varje
måndag kl 18 i Kalle Glader på Vasaområdet. Hittar du inte dit eller har
andra frågor, ring till vår president
Kasper på tfn 0703-647783. Han är
jättesnäll.
P.S. Det är fika efter repet. Gratis.
/Chalmers Barockensemble

Danskväll och årsmöte!
Alla nyfikna och dansintresserade är
hjärtligt välkomna till höstens första
dansafton som äger rum lördag 20
september, från kl. 19 och framåt i
Lilla salen i Kårhuset. Se hemsidan
för mer info och ev. ändringar:
h t t p : / / w w w. c h s . c h a l m e r s . s e /
foreningar/dance/.
Danskvällen kommer att föregås av
årsmöte kl. 18.00 (samma plats) och
alla är förstås hjärtligt välkomna även
på detta!
/Chalmers danssällskap
Kick of pub
HÄKS har ”kick of pub” för torsdagspubarna i Nox.
När: Torsdag, 18/9
Var: Nox
Hur: ,,,bra som helst!
Tid: 19.00
Alla välkomna!
/Häks
ChIEF Informerar:
ChalmersMästerskap i GOLF 23 September, Partille GK. Fortfarande ett
antal platser kvar! Chans att vinna
resa till Portugal!!! Anmälan sker via
www.studentgolf.nu ev. frågor mailas
till Sara, i01hasa@itek.chalmers.se
ChIEF söker spelare till Korpenlag i
Innebandy! Maila oss om Du är intresserad! Chalmers InneBandy Serie ännu en säsong med Chalmers egen
lilla ”korpenserie” för mer information samt laganmälan, maila oss!
Innebandyträning varje tis & tors Kårhushallen 17.30 -19.30
V ä l k o m n a ! ! !
/chief@chs.chalmers.se

Smärta är svagheter som lämnar kroppen - Okänd Tänkare

Eduard Manet
-känd konstnärI vissa kretsar
mer känd som
”Djuret”

Hej Modulen!
Glöm inte att det är tufft att köra
truck!
/BBB
Kära BBB,
Modulenredax är mycket väl medveten om den fräckhetsfaktor det innebär att framföra en gaffeltruck på plan
mark. Dock vill vi uppmana alla som
går i dylika tankar på att en truck
inte går speciellt fort och för längre
resor skulle vi vilja slå ett slag för
den gamla hederliga powerskin som
med sin utmärkta väghållning och
oöverträffade stilrenhet är ett måste
för varje seriös affärsman/kvinna som
reser mycket i tjänsten.

Modulens Hälsoutskott Undrar:
När besökte du din tandläkare senast?

Hejsan!!
Vi i FestU och E6 har vår Nollfinal
i kårhuset på lördag. Vi skulle då
behöva hjälp med barpuffare. Det
innebär att du hjälper till innan och
fyller upp kylarna och sen jobbar
under kalaset. För detta får du mat
och dryck och 2 biobiljetter till PU:s
bio. Detta är dessutom riktigt roligt
att jobbar bar!!! =)
/FestU
Nytt kvinnligt spex
Vadå? Ett nytt spex? Ja, just det! Ett
helt nytt Chalmersspex med tjejerna i
centrum håller som bäst på att förbereda sig inför urpremiären i november i RunAn.
Låter det spännande - tveka inte
utan kom till vår Afterwork i Café
Bulten, M-huset, torsdagen den 18/9
kl 17!Där får du veta mera och på
köpet bjuder vi dig på underhållning
och möjlighet till billig mat och dryck.
Välkommen!
/Chalmersspexet Vera
Tack!
MottagningskommittÈn vill tacka
nollningskommittéerna och alla andra
som engagerat sig i Ârets nollning.
/MK

Dansa, showa och kalasa?
Sök Chalmersbaletten!
Du är välkommen att träna med oss i
kårhusets gymnastiksal, måndagarna
8/9, 15/9, 22/9 och 29/9 klockan19.30
Kan Du inte vara med från början
eller har några frågor, maila oss!!
/baletten@chs.chalmers.se
Spexet!
Hej och välkomna till en ny spännande höst med massor av roliga
spexföreställningar. Vi spelar som
vanligt nere på Stenhammarsalen vid
Götaplatsen. Vi har föreställningar
följande datum:
12 september nypremière 19.30
13 september 18.00 Kalas
19 september 19.30
20 september 18.00
26 september 19.30
27 september höstbusk 18.00 Kalas
Skynda er att beställa biljetter, de
riktigt bra platserna börjar redan ta
slut...
I år har har vi dessutom ett SPECIALERBJUDANDE till alla NOLLOR.
Gå och se på spexet LÖRDAGEN
DEN 20 SEPTEMBER klockan
13.30. Då spelar vi en specialföreställning då alla nollor får gå för
endast 50 kr mot normala 120 som
det brukar kosta för studenter. Övriga
får naturligtvis hänga på och titta men
då till ordinarie pris.
Funderar du på att söka spexet? Då är
följande datum extra intressanta:
23/9 Vi visar upp vad alla i spexet gör
och alla kan ställa frågor
1/10 Spexbar 1
28/10 Spexbar 2
Vi ser fram emot att se er på både
spexbarer såväl som Stenhammarsalen i höst!
/Spexet
Sugen på utlandserfarenhet?
Vi vet hur du kan få det!
Kolla in vår hemsida:
h t t p : / / w w w. c h s . c h a l m e r s . s e /
~iaeste>www.chs.chalmers.se/~iaeste
/IAESTE

