Kultur

Tis 26/10
Coffee and Cigarettes
Tor 28/10
The Village
Tis 2/11
I, Robot
Tors 4/11
Lost in translation

Kalas

28/10
Pubrunda
30/10
Halloweenkalas

”Visste du att...”
...hösten blir lika lång som i
fjol?
...tentor är roligare om man
gjort dem?
...det går att ladda ner musik
och film helt gratis (från internet)?
...internet är en riktig hedersknyffel?

floffa

Floffaredaktionen har tagit del av ett
så kallat e-brev som skickats till en av
de flådigare nattklubbarna nere på stan.
Brevet är redigerat för att skydda identiteten hos upphovsmannen. Varför det
behövs förstår man ganska snart. Läs
och förundras.

Tjena. Mitt namn är XXXX och jag ansöker om VIP-kort. Jag är en kille på X cm
och X kg med trendig stil som bor centralt i Gbg och anser att ni gör en investering att skicka mig ett VIP-kort. Jag
har VIP-kort till de flesta nattklubbarna
längs med Avenyn men dock inte Eran.
Vilken jag anser är en nattklubb med
stil. Jag arbetar som dörrvakt (Bl a
XXXX) och visningsmodell och har
genom yrket lärt känna otroligt många
fina, heta modelltjejer. Jag går aldrig ut
utan några fina damer vid min sida när

jag går ut och festar och skulle tillföra
XXXX många heta kvinnor. Jag är 22
år men ser äldre ut som synes på mina
bifogade nytagna bilder varav ett är en
modellbild tagen av en modellagentur
i Norge. Om du ej litar på mail så
kan vi träffa personligen och du kan
sedan avgöra om ett VIP-kort är befogat,
eller skicka det hem till mig på följande
adress.
Vi kan ju i korthet nämna bilderna som
var bifogade. #1 visar personen poserande i sin bästa gåutskostym med ett
tveksamt inrett vardagsrum som fond. #2
visar personen i fråga i en klassisk ”vi
är ute och super och blir fotograferade”situation med Slitztendenser. #3 är
modellbilden som nämns i brevet, den är
en blandning mellan kitsch, humor och
total självförälskelse.

floffa@chs.chalmers.se

Modulen presenterar härmed lösningen på förra numrets rebus:
”En liten arg ohövlig vaktcykelpump”
Tack till alla som skickat in svar. Första pris, som är en weekend i tokyo,
vinner Dagmar Jonsson i Gunnilse. Andra pris, en motorcykel,går till Richard
Nilsson i Svenljunga. Samt tredje pris, som är 100 smartbilar, går till Cancer
Flodin i Svågertorp. Ev vintstskatt betalas av vinnaren.

AB Ölbruket söker “Underläggskalv”.
Söker du?

www.olbruket.se

Ägare: Carlsberg & Chalmers Studentkår
Sök senast den 5/11.
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KONST-KUPP LAMSLÅR HÖGSKOLA
På onsdag 27/10 invigs konstverken i
kårhuset. Samling klockan 12.00 vid
Lena Cronqvists ”Koncentration” vid
ingången till John L’s Pub.

Värt att nämna är även att det pistagegröna mudderverket vid kårhusets
ingång mot Chalmersplatsen försvunnit under mystiska omständigheter.
Ingen har hittils tagit på sig ansvaret
för välgärningen i fråga men damen
i högskolans expedition, bara några
meter från det gapande tomrum där
mudderverket en gång ådragit sig den
sämsta sortens uppmärksamhet, försäkrar att det inte är stulet. Dock
verkar ingen veta var det är heller.
Vi kan bara hoppas att det trivs
bättre på sitt nya ställe och bestämmer sig för att stanna där.

Hösten träffar västkusten med 100
kilometer vatten per sekund utanför
fönstret samtidigt som du sitter och
funderar över att gå ifrån din tentamen i Reglerteknik utan att ha satt ett
streck på det rutade papperet. Dock
ser ditt försättsblad ut som om det
fyllts i av en analretentiv Preussisk
officer, men det gör ju ingen gladare.
Men det finns ju alltid små guldkorn
som kan lysa upp ditt beckmörker
till liv; lunchlådan, Robinson på tv3,
morfars hund, the Lick på MTV och
sist men inte minst FUN light. För
det är det bästa som finns. En saft.
En helt vanlig saft. Utan socker. Som
smakar som vanlig saft. Utan socker.
Men har du inte missat något här?
Varför dricker du saft utan socker?
Du skulle ju inte ha sex med någon
utan könsorgan. Vi måste alla lära oss
att uppskatta sockret i saften precis
som vi lär oss uppskatta de saker som
verkligen gör livet värt att leva; en
god bok, familjen, julaftons morgon,
lukten av färsk kanel och i allra högsta
grad MODULEN.
Men nu ska vi inte rulla oss i våran
egen härlighet utan snarare dra på oss
den självkritiska kepsen och fundera
över vad just du som läser och jag
som skriver kan göra tillsammans för

att förbättra världen. Samla in pengar
känns 80-tal, samla in kläder känns
90-tal. Så vad blir då den universiella
välgärningen under 00-talet? MMSaid till de som inte har färgskärm i
sina mobiler? Sälklubbning av pensionsfonderna? Tröstjour för folk som
inte får någon gmail-invite? Trams!
Modulen lanserar här och nu ett hjälpoch självhjälpskoncept som kommer
dra upp mänskligheten ur den kletiga
tjärhåla som är 2000-talet: Håll käften
på bio. Stäng av mobilen i föreläsningssalen. Lämna inga skidmarks i
toaletten. Boka tvättid i tid. Gå inte så
otroligt sakta i Nordstan. Tro inte på
allt som står på internet. Tro inte på
allt som ni läser överhuvudtaget. Ställ
er inte i någon förklemande VIP-kö
utan ställ er i den vanliga kön som
vanligt folk, så kanske ni blir som vanligt folk. För vanligt folk är det som
kommer bli den viktigaste spelpjäsen
när det IT-hypade, postindustriella,
kapitalistiska kvasikommunistsammhälle vi kallar världen rämnar med ett
dån som överröstar allt vad MTV
och MTG heter. Så
skärp er!
/Farbror Modulen

Långtråkigt?

May I have the Tjeck please?

Känner du att du vill göra något annat
än att plugga efter tentaveckan? LV2
inbjuder CBK alla Chalmerister att
bli byggare och delta i byggveckan
ute vid bastun, så länge du kan hålla
i en hammare är du rätt man eller
kvinna för jobbet. Häng med oss ut en
dag eller flera! När byggandet är klart
kommer belöningen - bastutackkalaset. Blir tanden blodad – aspa CBK.
Vi ses i ångan!
/Chalmers BaskuKommitté

John L´s har naturligtvis öppet på
pubrundan torsdag lv1 (28/10) Eftersom Tjeckien har nationaldag denna
dag så kommer vi fira detta som sig
bör med tjeckisk öl och mat. Det
kommer även vara aktiviteter och
schyssta erbjudanden.
Välkommen!

Kom och pröva på!
Vi har en splitterny dirigent. Missa
inte chansen! Vi repar på måndagar
18:15 i KS11. Så kom med eller utan
instrument, men inte utan det glada
humöret och bli en av oss. Vi spelar
barock musik från alla epoker och
genrer. Det viktiga är inte hur du
spelar utan att du spelar, och att du
gör det med oss.
Välkommen!
/www.chs.chalmers.se/~barocken

Tisdagen den 2 november har
Venture Cup inlämning till
steg 1!
I steg 1 beskriver du din idé på 2 A4sidor med fokus på idé, kundnytta
och marknaden. Venture Cup är en
affärsplantävling som är öppen för
alla som har en idé. Genom att delta
får du tillgång till feedback från en
professionell jury, möjlighet att vinna
pengar, professionell handledning och
en kostnadsfri seminarieserie. Det
går bra att lämna bidraget direkt till
oss på Holtermansgatan 1 mellan kl
15.00-18.00 eller via post (oss tillhanda den 2 november).
För
mer
information:
http://
www.venturecup.org/vast

GDfoaljen har öppet på
pubrundan!
På pubkvällen smäller det igång, då
har GDfoaljen också öppet! Men det
är bara för den här gången, så passa
på att gå dit! Lappar kommer att sitta
uppe vid Olgas trappor och klockan
nio slår vi upp portarna för alla! Vad
händer det där inne?? Jo, där kan ni
ta er en styrketår och vi i Mottagningkommittén kommer att stå i baren och
servera den mottagligaste drickan till
er!
Vi kommer också att ha aspning nästa
period och ni som är intresserade kan
skriva upp sig redan på pubrundan i
GDfoaljen, lappar kommer att finnas i
baren och vi i MK ställer gärna upp på
frågor. Den 27 oktober, 3, 9, 11, och
19 november har vi aktiviteter för alla
er som aspar. Ni kan också anmäla
er via vår mail, mk@chs.chalmers.se.
Många Kramar från oss!!
/Mottagningskommittén

Sommarklubben söker efter en
ny projektgrupp för sommaren 2005.

Nytt evenemang på Chalmers
för alla som älskar havet!
12-14 november går Göteborgs Festival för Undervattensfilm av stapeln
i Chalmers Kårhus. Chalmers Dykklubb är värd för detta samarbetsprojekt med ett 15-tal organisationer.
Alla Chalmerister får mot uppvisande
av kårkvitto eller liknande gå på ett
”entimmes”-pass gratis!
Exempel på programpunkter:
- Sökexpeditionen och bärgningen av
den störtade DC:an
- Naturdokumentär- och drama från
hela världen
- Fotoutställningar om undervattensvärlden
- Fridykningstävling med Sveriges
bästa fridykare på plats
- Gratis provdykning i bassängen, 12
-16 oktober
- Ett 15-tal filmare och äventyrare är
själva på plats för att berätta om sina
strapatser
- Utlottning sker av fina priser, bland
annat flygbiljetter till Nice och dykutbildningar
OBS: evenemanget är inte alls bara
för inbitna dykare utan det är snarare
menat som en glädjespridare för alla
som känner en dragning till havet,
dess skönhet och unika miljö. Havet
täcker trots allt 70% av vårt jordklot
och aktivitet knutna till havet ger
många den inre frid de saknar i dagens
stressade samhälle.
Uppdaterat program och rikliga
beskrivning över vad som finns att
uppleva på
festivalen
finns
under:
www.uvfilmfestival.org

Är du en driven och ambitiös person
som letar efter utmaningar? Sök
till projektgruppen. Kontakta oss
på info@sommarklubben.se för mer
information.
En dykare trivs bäst under vattnet,
där han får vara ifred.

RAOWWRRGH!

Trött efter allt tenta-plugg?ψ

Habba!

Åter är det dags att svänga sina lurviga varulvsfötter i takt på höstens
läskigaste (och största) kalas: Halloweenkalaset! Den 30e oktober fyller
vi Chalmers Kårhus med massor av
ruskiga saker, så klä ut dig till ditt
favoritmonster och anslut till nattens
mörka (men förvånansvärt dansanta)
skara. Biljetter kostar 80:- och säljs
lunchtid i kårhuset 25e t.o.m. 29e
oktober, med reservation för slutsålt.
Så köp biljett i tid!

Tisdagen den 26 oktober (läsvecka 1)
finns det möjlighet att glömma Chalmers för en dag och åka med Tarantella och fynd-shoppa i Borås! Vi åker
från kårhus-entrén klockan 10.30 och
vår första anhalt är Lager-157, där
det finns möjlighet att köpa snygga
märkeskläder till förmånliga priser.
Därefter åker vi till H&M Rowells
och andra fyndbutiker. Klockan 18.30
väntar föreläsningen ”Konsten att leva
- det inre ledarskapet”, som kommer
att ge oss en riktig energi-kick inför
kommande läsperiod. Dagen avslutas sedan med middag och modevisning. Låter det intressant? Priset är
150 kronor och i detta ingår förutom
bussresan, föreläsning, middag och
modevisning. Vill du veta mer? Gå in
på
vår
hemsida:
www.chs.chalmers.se/~tarantella
Eftersom vi har ett begränsat antal
platser, så är det först till kvarn
som gäller! Inte medlem i Tarantella?
Det ordnar vi vid avresan till Borås!
Anmäl
dig
via:
tarantella@chs.chalmers.se

Med start den 28:e oktober går Galliska spelen av stapeln i dagarna
tre! Folk från hela världen eller
åtminstonde från Linköping och KTH
kommer hit för att kämpa i sann Gallisk anda för att hylla Asterix. Om du
vill träffa dessa kämpar, ta en öl eller
bara dansa loss, kom till M-Winden
på pubrundan. Vi öppnar runt 23.00
och har öppet ända till 03.00. Vi syns
på Winden!
/KJK M.A.K.

Missat att köpa biljett till Halloweenkalaset? Ingen fara! Det går att
komma in ändå, om man puffar, d.v.s.
hjälper FestU i några timmar före,
under eller efter kalaset. Alla puffare
är garanterade gratis inträde på kalaset, även när det är slutsålt. Dessutom får de gratis mat. Se vår
hemsida för mer info samt intresseanmälan: www.chs.chalmers.se/~festu,
eller släng iväg ett mail till
festu@chs.chalmers.se. Annars nås vi
nästan alltid på 031-206666.
Puff & Kram
/FestU

DAMMIDDAG!?

Spexbar 2?

Du har väl anmält dig till BAMSEs
DAMMIDDAG som går av stapeln
den 30:e oktober? Temat är Halloween, eftersom vi efter sittningen går
ner och festar vidare i kårhuset på
FestUs Halloweenkalas (glöm inte att
köpa biljett dit)! Betalningen (60kr
för medlemmar och 100kr för ickemedlemmar 60kr+40kr i medlemsavgift) sker på plats. I priset ingår
fördrink, en öhl, trerätters middag
samt en grymt kul kväll med tjejer
från andra sektioner! Anmälan sker
på mail till bamse@chs.chalmers.se!
GLÖM INTE att uppge namn, mailadress, sektion och eventuella allergier
eller om du är vegetarian. Kramar!
/BAMSE-styret

Känner DU att det är spexare DU
ska bli? Ja. Är DU då spexbar 2? Ja,
självklart. Då ska DU ta med DIG
själv och DINA kompisar till gasquen
nu på onsdag den 27/10 på Chalmersspexet Bobs Spexbar 2. Där får DU
och DINA kompisar information om
vilka vi är och hur just DU kan bli
en av oss. Ta DIN chansψ att få
vara med och sätta upp Chalmersspexet Bob anno 2005 och få en
upplevelse och en erfarnahet DU
sent kommer att glömma. Information hittar DU även på vår hemsida www.spexet.chalmers.se/bob.
Just DU är hjärtligt välkommen.
/Chalmersspexet Bob 2004

Danskvällar med kurser i
tango och salsa!
Nästa danskväll äger rum den 6
november i Lilla salen i Kårhuset. Vi
inleder med prova-på-kurs i salsa
kl. 18.00 och fortsätter med blandad
dans från ca 19. Observera att danskvällen har blivit flyttad från den
13/11! Alla danssugna och nyfikna är
hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers danssällskap

Julölssläpp i Kajsabaren!
Fredagen den 5 november kommer
Kajsabaren i samarbete med Carlsberg
anordna julölssläpp. Detta är en årlig
tradition som ursprungligen kommer
från Danmark och ölen kommer släppas kl.20.59. Vi serverar som vanligt
god och billig pubmat från kl.1700.
Öppettider
Onsdag 17-23
Torsdag 17-23
Fredag 17-01

Välkomna!

