Kultur

7/2 19.00
Spexet 1917 maila Filosofspexet
En revolutionerande föreställning. Göteborgs äldsta
studentspex bryter ny mark.
Sittning efteråt 100 kr.
9/2 16.00
Matinéföreställning av spexet
1917
15/2 19.00
Dræggföreställning av spexet
1917
15/2 20:00
Konsert, Mando Diao
PU presenterar stollt Mando
Diao, biljetter säljs lunchtid i
kårhuset, ålder 18.

Kalas

4/2 19.00
Ritpub Databasen CCC
Kom och rita annonser och
fnoffar till årets cortègeprogram, och få kanske en öl
som tack!

Välkomna
gamla som nya medlemmar!
DANSIMPROVISATION
söndag den 2/2 kl. 15-18
Dansimpro handlar i grunden om
kommunikation. Verbal kommunikation, musik och rörelse går att
översätta mellan de olika formerna
och det är detta vi skall träna på.
Plats: Gasquen. Anmäl er så fort
ni bara kan - senast torsdag denna
vecka!
LUNCHFÖREDRAG
med en ”riktig” civ. ing! Torsdag
27/2
Aina Nilsson prisbelönad för sina
insatser på både Saab och Volvo
kommer på lunchföredrag torsdag
27/2!
SCA-studiebesök
måndag den 24/3 Lv 2 Lp 4
Förra året var ett antal av tarantellas medlemmar på ett mkt uppskattat studiebesök på SCA. Vi håller
på traditionerna och kör samma
variant i år! Detta är ett mkt påkostat arrangemang och SCA bjuder
oss på allt!

The local group of Gothenburg
(www.best.eu.org/gothenburg) is now
looking for new members. We need
happy outgoing people who like to
work with international issues, like
cultural exchanges. The spring courses of BEST are now open for everyone (www.best.eu.org). With BEST
you can get the best cultural experiences of your life, at a very economical cost.
//Contact:
BestGbg@yahoogroups.com
or 0732-022778

Barockensemblen meddelar:
Ny termin och nya stycken att
spela. Kom och repetera med oss
på måndagar i Kalle Glader kl
18.00. Vi håller på att förbereda
oss för bl.a. nyårskonsert och
studentorkesterfestival. Alla som
spelar stråkinstrument, brass, träblås, slagverk eller adekvata instrument är hjärtligt välkommna!
//Chalmers Barockensemble

Charlotta Kjellbeck från chefsprogrammet för kvinnor RUTER
DAM - torsdag 3/3 Lv 3 Lp 4
Lunchföredrag.
//Tarantella genom Charlotte

Hejhej!
Vi i FestU kommer snart dra igång
årets aspning till nästa FestU. Vi
hoppas och tror att det finns många
människor på skolan som känner
att FestU skulle vara kommittén för
dem. Så tänk inte längre på saken
utan bli en AspU NU!
/FestU
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Saker och ting börjar röra sig
Det är knappt så jag vågar tro på mina egna ord, men
saker och ting börjar faktiskt röra sig här på Chalmers.
Rent fysiskt innebär det att Västtrafik äntligen har satt
in en direktlinje mellan Chalmers Gibraltar och Lindholmen. Även om denna buss kanske inte är lika häftig
som den tilltänkta linbanan går det nu på 20 minuter att
ta sig mellan våra två campus.
Detta är givetvis perfekt timing då Kårhusets bio i
RunAn precis har blivit klar och nu utgör en av stans
finaste biosalonger, vilket belyses av att Filmfestivalen
håller en del av sina visningar här. Efter filmfestivalen
kommer PU att köra igång filmklubben varje tisdag och
torsdag med premiär den 4/2. Det kanske blir en och
annan smokingprydd Chalmerist på ”Die another day”.
Nu drar det ihop sig inför våra arbetsmarknadsdagar
CHARM. Den 11-12 februari får du en unik möjlighet
att träffa c:a 115 företag för att lära känna dom, prata
praktik, exjobb, jobb och annat. Missa inte detta tillfälle! Förbered dig även genom att gå på någon av
CHARMkurserna som hålls i anslutning till CHARM
och ger dig tips om allt från CV-framställning till underhållande av nätverk.
Till sist vill jag även uppmana er att delta i Teknik-SM
så att vi för tredje året i rad kan spöa landets övriga
lärosäten. Ett tips är att blanda ihop olika kompetenser i
laget för att ha bäst möjlighet att vinna Teknik-SM och
en resa till USA, där det bl.a. ingår ett besök på MIT
och Cape Canaveral. Se kårens hemsida för mer information.

Rita med CCC!
Kom och rita till Cortègeprogrammet på
våra ritpubar och om teckningen är bra får
du en öl av oss. Är teckningen inte så bra
får du köpa ölen i baren istället. När du inte
ritar kan du lyssna till våra välljudande och
välsjungande trubadurer och artister!
Databasen, 4/2, Trubadur
H - Kajkanten, 11/2
M-Winden, 13/2, Kanske Metallica
I, 14/2
V, 18/2, Missförstådd singer/songwriter
John L, 20/2, Jörgen (från Jävlar
Anamma)
/ CCC
ps. Svårsmälta popsångare, ring 184535
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Rör på er!
Harald Freytag Jr.
AO

Ordet Šr fritt
Vi på Modulen som sitter på
vår redaktion dagarna i ända
för att leverera en rykande het
blaska varannan vecka slogs en
dag av en tanke. Vilka är
vi att tycka till på framsidan
av den rappaste publikationen
Chalmers har
att erbjuda,
skall verkligen enbart vi
abonnera på
denna mistlur
i göteborgsdimman?
NEJ! Vi skall
naturligtvis
även
låta
andra komma
till tals så att
inte våra åsikter blir allena
rådande. Det är nu du kommer
in i bilden. Hur länge har
du gått och irriterat dig på
att asfalten är bucklig utanför
Kemi eller att dom aldrig serverar kreolsk gryta på Golden
I? Det är dags att komma ut
ur garderoben fatta pennan/

tangentbordet och utrycka din
mening i tryckt form. Genom
tiderna har modulen retat upp
sig på allt ifrån julen till toaletterna på Elektro via doktorander som föreläsare, så inget
ämne är främmande för oss.
Vårt mål med
denna apell är
att höja nivån
på de diskussioner som
ligger ute på
skumma sektionsforum och
pyr och att ge
alla som går
runt på Chalmers
och
knyter näven i
fickan ett litet utrymme att lätta
sitt hjärta. Misssa inte chansen
att påverka din och allas situation på Chalmers.
/Redax

Modulens njutningsutskott
påminner:

Passa på att spöa
resten av Sverige!
Missa inte att anmäla
dig till Teknik-SM
innan den 16/2!

Modulens Discoutskott presenterar

CHARM 11-12 feb 2003
CHARM-kommittén och mer än 100 utställare hälsar Dig välkommen till Chalmers arbetsmarknadsdagar den 11-12 februari.
Ta vara på chansen att träffa företagsrepresentanter i Kårhuset,
V-huset och
Ljusgården. Mässan invigs i Kårrestaurangen tisdagen den 11
februari kl 9.00.

Kom ihåg att då och då bör man
unna sig något riktigt gott! En
liten godsak kan på ett överraskande
effektivt sätt ljusa upp den annars
grå vardagen.
Programkommittén PU presenterar
15/2: MANDO DIAO (Konsert)
Biljetter säljes i kårhuset vid lunchtid.

Onsdagen den 12 februari håller Mange Olsson, civ. ing och jorden-runt-seglare med ASSA Abloy, föredrag i RunAn kl 12.00.

Chalmersbion lp3
----------------

Eftersläppet till CHARM-kalaset börjar kl 23.00 tisdagen den 11
februari. Biljetter till eftersläppet kostar 40 kr och säljs under
lunchtid vid
Vörtpannan i Kårhuset och av sexmästerier lv 3-4.

Samtliga föreställningar börjar kl 19.00.
Biljettpris: 40:-/föreställning, filmkort
(medlemskap i PU:s filmklubb á
40 kr) krävs.
Tisdag 4/2
BIOPREMIÄR: Die Another Day
Premiärpris: 0:- (endast filmkort krävs)

Om Du inte har fått CHARM-katalogen hem i brevlådan finns den
nu att hämta i Kårhuset, Bulten, Linsen, Vasa samt på Lindholmen.

Men tänk på vad du äter!

Vi ses på CHARM-dagarna!
/Jin Persson,
PR, CHARM-kommittén 2003

HÄKS ASP-sittning!
Dags för en repris på förra årets
succé? Måndagen den 10/2 är det
dags för HÄKS aspsittning på
M-Winden. Årets tema är HÅRDROCK så gräv fram din gamla
Maiden T-shirt och kom dit! =)
För mer information om tid pris
o.s.v. maila till oss på:
khaex@chestud.chalmers.se
/Hilda

Damkläder!
Har just du lite kläder över där
hemma som du inte orkat gå till
Myrorna eller UFF med? Hjälp oss
göra cortègen 2003 till den bästa
cortègen någonsin, och ge dessa till
oss! Kom till källaren direkt eller ring
184535 och fråga efter klädchefen.
/CCC
ps. Damunderkläder, ring 184535

Torsdag 6/2
Röd Drake

Discobollen

Detta är det ultimata tillbehöret när du skall fixa ett hemma disco. Har du
inte råd att hyra en shysst disco boll från lob så kan du alltid göra en själv
med hjälp av gamla CDskivor som du limmar på en uttjänt fotboll och
hänger upp i taket med en fiske lina. Tycker du att det verkar vara pilligt
så kan du komma till kårhuset och kolla på den största disco bollen som
Modulenredax någonsin har sett.

”Det är min blygsamhet som
gör min storhet så behaglig”
//Farbror Modulen

Tisdag 11/2
CHARM

Chalmers idrottsförening
ChIEF
Vi söker nya styrelsemedlemmar.
Om du är intresserad av att verka
för ett bra idrottsliv på Chalmers
så skicka en intresseanmälan till
chief@chs.chalmers.se före den 3
februari.
ChIEF söker folk som är intresserade
av att ordna Chalmers InnebandySerie CIBS. För att veta mer kontakta
oss på chief@chs.chalmers.se
/ChIEF

Torsdag 13/2
Harry Potter & Hemligheternas kammare
Tisdag 18/2
Lilja 4-Ever
Torsdag 20/2
Skruva den som Beckham
Intresserad av film, musik, eller kultur?
Sök PU!
Aspmöte läsvecka 1 i läsperiod 4.
//PU
//http://www.chs.chalmers.se/~pu
------------

Tjosan alla teknologer!
Delta hoppas gladeligen att alla ätit
upp sig duktigt under jullovet, samt
klarat alla omtentor! Ojämna läsveckors fredagar är det bup i Databasen (bortre hörnet av ED-huset)
med dryck, deltaburgare och musik
som garanterat inte är Sveas eländiga
skräpjoller. Delta hälsar helhjärtat
samtliga chalmerister välkomna till
dessa tillställningar.
Kom ihåg, det är inget krav på närvaro, men det ger bonuspoäng till
tentan.
/Delta - Hackes förkämpar

6/2 CHARMkurs 001
ATT SÖKA JOBB
CV-framställning, intervjuteknik och
personlig marknadsföring För anmälan se
www.chs.chalmers.se

ÓVissteduatt...Ó
Dr Mombasa egentligen heter
Anders Hede och skrevs in på
Chalmers 1967. Mer finns att
läsa i Tofsens fylliga intervju i
nästa nummer.

