Kultur
Inte den närmaste tiden

Kalas

25/10 Barnkalas i
Gasquen kl 19.00
Eftersläpp kl 23.00
Arr: H6

”Visste du att...”
...spela nisse på näte t är så
populärt så att han får 200
nya användare per dag?
...att stjärtgosse är möjligt
att lägga då de t finns med
i saol?
...att pluralformen av Or är
Kvalster?
...att en på tofsenredaktionen visste vad
polyglott be t yder?

Chalmersspexet Vera

MODULEN

Spexbar?

presenterar Mata Hari
Den 14 novmber i RunAn är det dags
att slå upp portarna för det första
kvinnliga Chalmersspexet någonsin
på Chalmers - Mata Hari. Det utlovas en grym underhållning i form
av spännande intriger, sång, musik
och dans. Detta är ett tillfälle du
bara inte får missa!
Biljetterna är precis släppta och
kommer att säljas i Kårhuset under
luchtid eller på vår hemsida:
www.spexet.chalmers.se/vera.
Biljetten kostar endast 100 kronor
för dig som är student. Vill du dessutom vara med om ett annorlunda
och spexigt kalas efter föreställningen är du varmt välkommen!
Kalaset kostar 220 kronor men vi
har även ett paketpris där du får
både en spex- och kalasbiljett för
300 kronor! Datum för våra föreställningar och kalas ser du nedan:
14/11 19.30 Kalas Premiär
15/11 18.00 Kalas
19/11 19.30
22/11 15.00 19.30 Kalas
28/11 19.30
2/12 19.00
3/12 19.00
5/12 19.30 Kalas
6/12 18.00 Kalas
VÄLKOMMEN!
/Chalmersspexet Vera

CROCrock
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Nu har det blivit dags för den andra
spexbaren i ordningen. Kom till
Gasquen den 28 oktober kl 1800.
Vi bjuder på en gratissittning och
information om vad man kan söka
inom spexet. Det är totalt 40 spexare i Chalmersspexet Bob och det
finns alltid något som passar just
DIG. TAG CHANSEN OCH SÖK
SPEXET!
/Spexet

CCC är tuffa
Vill du jobba med ett sjysst projekt
i vår, som du antingen kan se som
ett sjysst avbrott i studietiden, eller
som ett ganska gediget komplement
till din examen, så ska du ta och söka
CCC. Man tar ett halvår uppehåll
och jobbar hela våren med att fixa
så att cortègen 2004 blir den bästa
någonsin. Dessutom kommer du att
få träffa massor av intressanta människor, jobba i grupp och utvecklas
som individ. Ja, jösses.
Gå in på vår hemsida och fyll i
vår intresseanmälan innan vårt första
aspmöte, som är kl 18.00 utanför
källarn söndagen den 26 oktober
(tentaveckan).
vänligen,

CROCrocken äger rum den
30/10, dvs på PUBRUNDAN!
/CROC

12

CCC 2003
http://www.cortege.chalmers.se

Hej Chalmerister!
I väntan på CHARM, den 10-11
februari, kan Kårens Arbetsmarkandsenhet tillsammans med Chalmers
Event erbjuda er som studenter en
mängd olika företagspresentationer
och arrangemang. Dessa tillfällen är
till för att Ni skall kunna träffa företag och deras representanter och få
möjlighet att diskutera utveckling,
teknik och framtid. På många utav
presentationerna talar dessutom företagsledare som oftast även är gamla
Chalmerister. Så ta chansen att träffa
dessa personer samtidigt som du får
ett mer aktuellt komplement till de
vanliga kurserna. Exempel på företag och organisationer som kommer
till Chalmers i oktober och november är StoraEnso, Sif, Saab, TeliaSonera, TietoEnator, Skogsindustrin
och Sydkraft. Vill ni hålla er uppdaterade och få mer information gå in
www.chs.chalmers.se och klicka dig
vidare till arbetsmarknadsenheten!
Välkomna
Kårstyrelsen genom
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Kristian Holm

Kasta inte kultur på mig!
Biljetter kostar 40:- och medlemskort
kostar 40:-, ett medlemskort räcker i
sex månader. Detta är egentligen allt
som behöver sägas om vår fina biograf här på Chalmers. Men trots
att man får se bra film i stort sett
gratis så verkar inte teknologen ha
upptäckt denna guldgruva, än. Det
är ju inte filmvisning
med vilken tattarutrustning som helst. Snarare
tvärtom, för går man in
på LOBs hemsida (http:/
/www.chs.chalmers.se/
~lob) och klickar på Film
så kan man läsa där att
det verkar vara en av Göteborgs
finaste biografer vi har. Visas det
då dåliga filmer? Är det därför teknologen inte dyker upp? efter en
snabbtitt på PUs hemsida (http://
www.chs.chalmers.se/~pu) så ser man
att så inte är fallet. Redan i år så har
Xmen2, Matrix Reloded, Intacto, plus
många fler filmer visats. Man kan
dessutom läsa i Chs diskussionsforum att Linda (filmchef i pu) funderar på att ta in följande filmer Spirited
away, Dogville, Smala Sussie, Pirates of the Carribian, The Pianist och

Ondskan (hon skrev Onskan men vi
antar att hon menade Ondskan). Det
kommer även hemliga filmer som
kan vara förhandsvisningar av filmer
som inte har gått upp än (det är
därför de kallas förhandsvisningar).
Uppenbarligen så är det inget fel på
filmernas kvalitet. Kan det då vara
tillfällena som är illa
valda? Filmerna visas
på tisdagar och torsdagar kl 19. Två helt
vanliga vardagskvällar.
Personerna som visar
filmerna är också teknologer, hinner dom
visa hinner du gå. Hur svårt kan det
vara. Tycker du om film, gå och se
den billigt på Chalmers. Det vore väldigt tråkigt om pu och lob skulle vara
tvungna att sluta med sina filmvisningar bara för att det inte kommer
tillräckligt med folk. Glöm inte bort
att även du behöver kultur. Vi ses i
biomörkret.
/Farbror Modulen

Börsrum i kyrkan

Hej allihopa,

Pyssla med bastun

TJEJER!

IASTE informerar:

Börsrummet i vid kyrkan kårhuset är
nu öppet för medlemmar under lunchtid måndag till fredag. Den begränsade öppettiden gäller i väntan på
en uppgradering av inpasseringssystemet. Välkomna!

Nu händer det saker i Tarantella och
näst på schemat är:
VINPRÖVNINGEN torsdag 30/10 kl
19.00 i Doktorsvillan.
Mer information kommer inom snart
men skriv upp tiden i din almanacka
och anmäl din ankomst till
tarantella@chs.chalmers.se
Även en hel del andra arr är på gång.
Vad sägs om studiebesök hos Ericsson och Saab Rosemount. Du har
väl hört talas om vår berömda medlemsmiddag. Även teaterbesök är på
gång så om du inte har blivit medlem
i Tarantella så är det en högtid för dig
att bli det.
Alla är välkomna! De som inte är
medlemmar kan bli det på plats.
Avgiften är bara 60 kronor per år.
VÄLKOMNA!

Var du på bastukalas för några veckor
sedan? Erkänn att vi har en fin bastu.
Kom med och hjälp oss göra den ännu
bättre. Hör av dig till Chalmers bastukommitté på bastu@chs.chalmers.se”

Ett arr ni INTE får missa!

Dags att komma på info-fika och få reda på hur det är att sitta med i en
kårkommitté!
Vi bjuder på fika och berättar om vår verksamhet tisdagen den 28/10. Håll
utkik efter lappar på anslagstavlorna

/Chalmers Börssällskap

Tävling i blodgivning
Du missar väl inte Finforms blodgivningstävling? Kavla upp ärmarna, nu
gäller det! Finform har startat en tävling mellan sektionerna i
blodgivning, flest blodgivare (per
medlem) vinner!
På alla blodcentraler i Göteborg kan
man registrera sig, ta bara med
Kårleg eller liknande! Tävlingen är
öppen fram till Valborg, och förutom
sektionsvis kamp är tävlingen även
individuell, och fina prispengar står
på spel.

/Tarantella
- Chalmers kvinnliga nätverk
www.chs.chalmers.se/~tarantella/
index.html

Fullständiga
regler
finns
på
www.dd.chalmers.se/~finform/blod

Företagspresentationer

Ge liv - ge blod!

I samarbete med Chalmers Event
kommer ett antal företag att gästa
Chalmers Studentkår under oktober
och november. Bl.a. kommer

Nykter? Alltid?
Man kan dricka utan att ha kul!
och man kan ha kul utan att dricka
alkohol.

Saab Technology
TietoEnator
Stora Enso

Sinus finns för dig som är nykterist.

Kom och lyssna på intressanta föredrag om deras verksamheter och
mingla med deras anställda!

Vill du veta mer om oss maila
sinus@chs.chalmers.se, kolla in vår
hemsida
www.chs.chalmers.se/~sinus/, kom
förbi Sinusrummet (i Kårhuskällaren)
på en onsdagslunch eller ring Mary
0709-49 17 12.
/Sinus

29/10
4/11
6/11

För mer info och anmälan till de olika
företagspresentationerna gå in på
www.chs.chalmers.se/arbetsmarknad!
Vi ses!
/Chalmers Event

/Bastukommittén

On Tofsens behalf:
Tofsen påminner om att det är skoj
att vara rolig. Försök dra några skämt
om något tekniskt avancerat för dina
samhällsvetarkompisar lite då och då.
Det lättar upp. Modulen: Jag vet vad
ni försöker göra!
/Niclas, Tofsen

Mer bastu
Definition av kårens nya kommitté:
Sol, hammare och spik, bar övekropp, verktygsbälte, grillning, planering, glada kompisar, inköp, bad,
takpapp och lite slappa.
Uppdrag: Att älska och vårda Chalmers fritidsanläggning i Härryda.
För mer info maila Chalmers bastukommitté på bastu@chs.chalmers.se
/Bastukommittén (igen)

ChIEF SÖKER:
- Fler spelare till vårt innebandylag i
Korpen
- Ytterligare lag till vår CIBS (Chalmers Innebandy Serie)
Vid Intresse maila
chief@chs.chalmers.se
Varmt Välkomna!!!
/ChIEF

BAMSE arrar dammiddag för alla
Chalmers tjejer den 1/11 (lör LV1)
som förfest till FestUs Halloweenkalas! Middagen kommer att kosta 60 kr
för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar (40 kr i medlemsavgift).
I priset ingår fördrink, 1 öhl plus mat
(trerätters). Vi kommer att sälja öhl
och om ni vill ha annan dricka (vin,
sprit..) får ni själva ta med det! Middagen börjar 18.00 och har precis
som kalaset Halloweentema, så kom
utklädd!

/IAESTE

För biljetter, maila BAMSE, eller
kom till kårhuset på lunchen ons,
tors eller fre LV1 (maila gärna ändå
och säg till att ni tänker komma).
Dammiddagen brukar vara populär,
så häng på du också, och ta med alla
du känner =)!!
Medlemsavgiften räcker i ett helt
år, och innebär gratis övningshäfv
och arrangemang som skytte, bowling etc.
Vi vill också påminna alla gamla
medlemmar att det är dags att förnya
medlemskapet för att få information
om
aktiviteter!
Maila
bamse@chs.chalmers.se eller kom
ner och betala när vi säljer biljetter
till dammiddagen!
PR/SEX och övriga föreningar! Vill
ni gyckla på BAMSEs dammiddag?
Maila till oss!
Vill du söka BAMSE-styret? Kan du
häfva? Kan du festa? Det är inte försent ännu!!
Maila!!
puss&kram till alla
/BAMSE

Lystring kamrater!
Den 27 november kommer årets RASP -tidningen för allvar och städat
skämt- att släppas till allmän glädje och fröjd för var teknolog och
göteborgare! Humor, skratt och satir utlovas i parti och minut! Nyfiken på
vad som komma skall?
www.rasp.tv dämpar din nyfikenhet!
/Redax # 139

