Kultur

Bioprogram LP2:
Tis 9/11
The Bourne Supremacy
Tor 11/11
Fahrenheit 9/11
Tis 16/11
Babylonsjukan
Tor 18/11
Shrek 2

Kalas

Lör 13/11
LuciaRock (Entré)
Lussegasque (Gasquen)

”Visste du att...”
...kungen och drottningen besökte
Chalmers i fredags?
...kungen är ambassadör i CCC?
...kungen

är

hedersledamot

i

Pyrot?
...tre kungar och två damer är kåk i
poker?

floffa

...undrar varför Chalmers har så
svårt att leva som man lär. Många
är vi som fått höra om ’effektiva
organisationer’, ’kvalité i produktionen’ och hur det går att tilllämpa överallt. Varför är det då
bara 50% av teknologerna som
tar ut examen? Jag tycker chalmersledningen kunde närvara på
några av sina egna kurser ibland...
eller rentav skämmas över att man
misslyckas med att ge en examen
till hälften av dem som kommer
in.
/Thomas Beckman

Vore det inte mer lämpligt att visa
Fahrenheit 9/11 den 9/11 istället för
den 11/11 i Chalmersbion?
/Peter Wallenstam

Varför firar vi på Chalmers Lucia i
november?
/Greta F03
Jag tycker det att John L borde satsa
på kändisar som gästbartendrar
t ex Robinson-Robban, Naken-Janne
och Bachelor-Andreas.
/Anna Boklöv
Varför missar man alltid spårvagnen
utanför huvudentrén? Skulle man
nån gång hinna så är man självklart
genomsvett. Jag vill också ha styltor så jag kommer fram snabbt.
/Ständigt försenad
Vill du ha med ett inlägg i floffaspalten? Maila till nedanstående
adress.
/Farbror Modulen

floffa@chs.chalmers.se
LuciaRock

GÅ PÅ SPEX!

LuciaRock
i
kårhuset
13:e
november.Empire Dogs, 21st Century noise, Peggy Lejonhjärta, Sandy
Mouche. Biljettpris 80:- Säljs lunchtid i kårhuset (Vörtpannan) LV2 och
LV3
/PU

Den 12:e november är det premiär för
Phileas Fogg - eller jorden runt på
79 dagar i RunAn i kårhuset. Ett helt
fantastiskt spex från Chalmersspexet
Vera.

Veckans comb-over

Bilejtterna kostar endast 100 kronor
för dig som är student och du
köper dem på vår hemsida,
www.spexet.chalmers.se/vera, eller i
vår biljettkur i kårhuset under lunchtid. Vill du sedan gå på ett grymt
roligt kalas efteråt så kostar det 200
kronor. Schema för övriga föeställningar finns på hemsidan. Klart att du
skall gå!
/Chalmersspexet Vera
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Vad händer på Kåren?
Under Kårens dag 17 november,
onsdag läsvecka 4 kan du få del
av vad som döljer sig i ditt fina
kårhus. Kårens föreningar och
kommittéer kommer att visa sin
verksamhet för dig.
Dagen som börjar kl. 10 och
håller på fram till eftermiddagen
innehåller lite av varje för att
intressera dig som tycker om
dans, musik, spex, börsen,
fyrverkerier, fotografering och
mycket annat. Jubileumskommittén bjuder på tårta, PU visar film
gratis, FestU blåser upp hoppborgen, och restaurangen säljer
nybakade bullar billigt.
Tag chansen och se vad kåren har
att erbjuda dig! Vem vet, snart
ser vi kanske dig inom någon av
kårens alla aktiviteter.
/Milad Pouyanmehr
Vice ordförande Sociala enheten

Sadla inte om men sadla rätt
Amerikanska kriminalserier visar
ständigt utomordentlig kompetens hos
sina brottsutredare. Ta till exempel
CSI (Crime Scene Investigation), en
kriminalserie som visas varje vecka
på kanal 5. Utredarna besitter spetskompetens inom otaliga områden,
så som fysik, kemi, biologi, elektroteknik, materialvetenskap, medicin
osv. En sådan kunskapsbas skulle
säkerligen uppskattas av varje nybakad ingenjör, dock skulle det kräva
åtminstone15 års studietid med Chalmersmått mätt. Med tanke på det
så låter det lite smått fantastiskt att
de i tv-serien dryga 25-åringarna
börjat studera på högskolenivå vid 10
års ålder samtidigt som de gick på
modellskola. För visst är det så att
utredarna och till och med offren har
ett utseende samt BMI som skiljer
sig markant från gemene amerikan åt
det positiva hållet. Inte sällan får man
på obduktionsbordet se en välsnidad
kvinna, med fast barm, alternativt en
atletisk herre med siliconfyllda vader,
som om det vore vilken skönhetstävling som helst. Vart har alla blekfeta

amerikaner som tar upp mer än en
brits i obduktionsrummet tagit vägen?
Dessutom verkar arbetsmoralen vara
väldigt hög, då de inte har några problem med att jobba 17 timmar i sträck
med att samla partiklar från en heltäckningsmatta. Detta helt ensamma
i ett mörklagt hus där någon nyss
mördats. Imponerande är också de
resurser i form av utrustning som tilldelas varje fall. Miljonkronorsutrustning som kan se vad du åt till middag
för fem år sedan genom att partikelseparera din tolvfingertarm. Det vore
nåt för svensk kriminalpolitik att ta
efter, så att sådana här resurser kan
användas i alla brottsutredningar. Inte
helt omöjligt skulle det i så fall vara
att Chalmerister skulle hjälpa till vid
en sådan utveckling. Tänk er CSI
(Chalmers Super Ingenjörer) Snygga,
smarta, unga...

/Farbror Modulen

Internationella dagen!!

Åk på en BEST-vinterkurs

Pubkväll

Den 9:e november är det dags för
årets internationella dag. Där kan du
som är intresserad av studier utomlands få all information du vill ha.
Från lunch till klockan 17 finns representanter från företag och Chalmers
på bottenplan kårhuset och svarar på
dina frågor.
/Utbildningsenheten

Dags att ta en paus, åka ut och resa
lite? Nu är det dags att söka till BESTs
vinterkurser! AI i Paris, ski-week i
Ukraina, människa&miljö i Aten, bioprodukter i Chalons-en-Champagne
- dessa är bara några exempel på
säsongens utbud. Till de akademiska
kurserna betalar du bara resan och i
vissa fall en avgift på ca 300 kr
och då står arrangörerna, den lokala
BEST-gruppen, för mat, logi och aktiviteterna. Sista ansökningsdatum är
21 november! För mer information
och en fullständig kurslista besök
www.chs.chalmers.se/~best

Gaystudenterna göteborg anordnar
pubkvällen Narnia torsdagen den 11
november kl 19 - 24. Alla studenter
på Chalmers och Göteborgs universitet är välkomna!

Det är aldrig försent!
…att gå med i Chalmers Barockensemble. Vi repar varje måndag (utom
tentaveckor) 18:15 i KS 11. 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.

Trevlig vintersäsong önskar

/BEST

Adlerbertska stipendiefonden

Det viktiga är inte hur du spelar utan
att du spelar, och att du gör det med Har kommit. Listan finns vid entrén
oss. Välkommen!
till ks-korridoren
1-2197
Annons 04-10-11 16.03
Sida 1 i kårhuset.
www.chs.chalmers.se/~barocken
/Sociala enheten
/Chalmers barockensemble

Plats: Café Bulten, M-huset, Hörsalsvägen 7, Chalmers.
Inträde: 30 kr. Glöm inte att ta med
kårleg! Du kan ta med en person i
sällskap som inte är student.
Vi kommer att lägga ut marschaller
som visar vägen från Chalmers huvudentré. Skicka gärna e-post till oss på
goteborg@gaystudenterna.se om du
har några frågor.

Att ha tillgång till en egen dator på föreläsningar, grupparbeten eller hemma
underlättar studierna avsevärt. Chalmers IT-strategi är att utveckla undervisningen med hjälp av IT och därigenom även förbereda studenterna för
alla de möjligheter som modern IT ger i näringsliv och forskning.
Chalmers Studentkår har nu tagit fram ett förmånligt erbjudande där du som
medlem får möjligheten att köpa din egen bärbara eller stationära dator.
Våra partners i denna kampanj är Nord Net It och Handelsbanken Finans.
Välj mellan tre modeller från Compaq. Köp kontant eller till en mycket
förmånlig avbetalningsplan. Oavsett vad du väljer har vi förhandlat fram
oslagbara villkor enbart för dig som är medlem i Chalmers Studentkår.
Erbjudandet gäller höstterminen 2004.

Puben är öppen för alla homo-, bi-,
trans- och heteropersoner som är studenter i Göteborg, och är tänkt som
ett lugnt och trevligt sätt att umgås
och träffas. Välkomna!
/Gaystudenterna Göteborg

Du har väl inte glömt att anmäla dig
till Skogsindustrins branschkväll?
Vill du möta Sveriges naturligaste framtidsbransch? Onsdagen den 24 november kommer
Susan Iliefski, Manager Absorption Science,
Research, SCA Personal Care, till Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans med en rad unga
civilingenjörer och andra akademiker kommer
han berätta om varför skogsindustrin är en framtidsbransch. Då får du reda på varför den svenska skogsindustrin är världsledande – den stora
utmaningen är att vara det i framtiden också.
Det behövs kreativa människor för att fortsätta
utveckla vår naturliga råvara, kanske är du en av
dem?

Köp din dator till ett mycket
förmånligt pris via Chalmers Studentkår

Klockan 17.30 öppnas dörrarna till Gustaf Dahlén
salen. Efter presentationen bjuder vi på mat, öl
och möjligheten att diskutera din framtid med
nyanställda civilingenjörer och andra akademiker
från branschen.
Är du villig att anta utmaningen är det bara att
du anmäler dig på www.skogsindustrin.com.
Välkommen!

Danskväll med kurs i salsa

Lira jazz!

Sök Chalmersspexet Bob!

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!
Höstens sista dansafton äger rum 4
december, preliminärt med prova-påkurs i foxtrot. Alla danssugna och
nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även
vår hemsida www.chs.chalmers.se/
foreningar/dance/.
/Chalmers Danssällskap

Chalmers Big Band letar efter en
trombonist och en vokalist som gärna
har jazz/storbandsvana. Vill du eller
någon du känner vara med?
ctbb@chs.chalmers.se eller ring
070-5467126
/Chalmers Big Band

Hej på Dig och alla glada chalmerister! Nu är det hög tid att lämna
in en ansökan om Du känner att
Du vill vara med att skapa Chalmersspexet Bob 2005. Besök vår
hemsida www.spexet.chalmers.se/bob
för mer information. Chalmersspexet
Bob 2004 tar sikte på HELIGA
BIRGITTAS ryggtavla och följer
hennes minsta steg ut i världen. BIRGITTA och hennes följe är inne i sin
stora turnéperiod med besök i bland
annat London och Finland inom kort.
Hoppas att vi, Du och jag, någon gång
stöter ihop på en teater nära Dig!

Handboll
Chalmers handbollsklubb har ett lag
i division 6 sedan ett år tillbaka men
siktet är betydligt högre inställt. Vi
söker nu fler spelare, vi ser helst att
du spelat handboll tidigare. Vi tränar
vanligtvis fredagar kl 16.30-18.00 i
liseberghallen. För mer information
maila berke@dtek.chalmers.se
/Chalmers handbollsklubb

Lussegasque
Nu är det återigen dags för årets
fetaste fest, Lussegasquen!! Den går
av stapeln den 13 november i gasquen. Julbord, julgran och lucior i
mängder. Kom och fira lucia med
oss!
/E6

Sång på kårens dag
Chalmers Manskör underhåller kl
12.30 i Kyrkan, Kårhuset, på Kårens
dag den 17/11. Varierat, välstämt och
vansinnigt starkt blir det! Kom, lyssna
och njut!
/Chalmers Manskör

Med glada spexhälsningar
/Chalmersspexet Bob

Kvinnor, öhl och mat
BAMSE har medlemsmöte och
övningshäfv onsdag Lv4 kl.17 utanför BAMSE-rummet. Vi bjuder på
mat och varm öhl!
/BAMSE-styret

