Kultur

Bio i Runan
Alla filmer börjar 19:00
23/11 Tisdag Zatoichi
25/11 Torsdag Hemlig film
40kr + kårleg for Chalmerister och
filmkort for ickechalmerister.
Spex
27/11Chalmersspexet Vera Phileas Fogg 18:00
3/12 Chalmersspexet Vera Phileas Fogg 19:30
4/12 Chalmersspexet Vera Phileas Fogg 18:00

Kalas
23/11 Raspsläpp på Teknologgården
12:00
27/11 SkumGasque i Gasquen
18/12 FestU:s Julkalas i Kårhuset

floffa

Följande har inkommit till Modulen
denna vecka:
Jag undrar varför SCA köpte trappan och hissen i kårhuset, när kåren
köpte den redan 2001. Hade det inte
varit mycket smartare att istället
köpa något som de faktiskt kunde
använda utan att behöva åka till
Chalmers varje gång?
/Måns
Kan man stöpa ljus av öronvax?
/Tom

Jag tycker att den stora granitloggan
som är nedsänkt på teknologgården
borde komma i pin-variant av granit
så att man stolt kan bära den på kavajslaget.
/Fredde
Dessa tre floffa var de enda som kom
in till detta nummer men vi uppmanar
er alla att skicka in era funderingar i
fortsättningen också. Dela med er av
kloka tankar och vassa ord!
/Redax

floffa@chs.chalmers.se
Tidningen

#140
Släpps vid kårhuset tisdagen 23/11
kl12.00 under stor pompa och ståt.
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Hej alla glada!
Som du kanske vet så är du som medlem
i Chalmers Studentkår delägare i en restaurang och bokhandel. Vad du kanske
inte vet är att du numera också äger ett
konsultbolag, Chalmers Teknologkonsulter AB. Företaget är delägt mellan
Chalmers Studentkårs företagsgrupp och
HandelsConsulting, som i sin tur ägs av
Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår. Varför har vi då förvärvat ett företag?
Jo, genom Chalmers Teknologkonsulter
har du chans att få arbetslivserfarenhet
under tiden du studerar. Sedan den obligatoriska praktiken försvann för ett par
år sedan så har vi tittat på olika alternativ. Detta förvärv är ett led i detta. Som
anställd i företaget arbetar du som konsult hos riktiga företag och får betalt.
Detta varvar du med att engagera dig
ideellt i företaget.
Genom att göra ett bra jobb som konsult
bidrar du till att marknadsföra Chalmers
studenter. Dessutom får du ett värdefullt
kontaktnät, erfarenhet och lär känna fler
chalmerister inom andra
ämnesområden. Titta in
på www.ctk.se för mer
info!

/David Elebring
Kårordförande

Rasp - en tidning för allvar och städat skämt

Chalmers - Sveriges bästa högskola!?
Enligt en nyligen publicerad artikel i
Göteborgs Posten kan man läsa om
hur bra olika högskolor och universitet i världen är. Chalmers hamnar som
högst placerade svenska högskola på
110:onde plats på listan, före både
KTH och Uppsala Universitet. Linköpings Universitet platsade inte ens på
den 200 platser långa listan. I toppen
hittar vi givetvis gamla amerikanska
universitet med extremt god renommé.
Harvard, Berkeley och MIT tog inte
helt oväntat hem de tre platserna på
prispallen i nämnd ordning. Grattis
Chalmers, bäst i Sverige! Det var ju
roligt, men det är fortfarande värt att
notera att det nns 109 mycket bättre
skolor att gå på i världen och 38st
bara i europa, åtminstone om man ska
tro denna undersökning som gjorts
av The Times Higher. Placeringen på
listan baserades bland annat på personal och studenters åsikter om universitetet. Betyder detta att vi, eller
Chalmeristen i gemen, trivs på
Chalmers i högre grad än andra
svenska skolors studenter trivs på sina
skolor? En av de viktiga frågor man
bör ställa sig här är ju egentligen
om dylika undersökningar påverkar
svenska gymnasisters val av högskola

och i sådant fall, om Chalmers tjänar
på detta, eller faller till förmån för
något annat europeiskt universitet på
en högre placering i listan? Bör man
lägga någon energi eller satsa något
kapital på att förbättra de punkter man
inte ck så bra resultat på? Är det värt
besväret eller är det istället bättre att
lägga pengarna på något som nuvarande studenter tycker att de har någon
nytta av och inte bara något som ger
bra utslag på undersökningar. Alltså;
ska Chalmers lyssna på sina studenter i gemen och hoppas på att de sprider ryktet vidare om vilken bra skola
de går på eller ska man satsa på höga
betyg i rapporter för att locka er människor från resten av världen? Givetvis är båda dessa saker viktiga, för
visst vill vi att vår skola både ska se
bra ut på pappret och upplevas som
både bra och rolig när man väl benner sig här för att studera. Tyvärr
har vi inte hittat någon publicerad
undersökning där politisk korrekthet
är en betygsgrundande faktor men
kanske hade vi haft en bättre chans att
få en toppnotering på en
sådan.
/Farbror Modulen

Nyheter från Chalmers sångkör

Vill du höra publikens jubel?

Julkalas!

Chalmers sångkör ska ha sina traditionella julkonserter i Vasakyrkan den
3-4 december 2004.
Konserterna går av stapeln kl. 20.00
på fredagen den 3:e december och
kl.15.00 samt kl.18.00 lördagen den
4:e december.
Repertoaren är traditionellt julaktig
med hittar som ”O, helga natt”,
”Staffansvisan”, ”Deck the halls”, ”Så
mörk är natten” och ”Hodie Christus
natus est”!
Biljetter kostar 60 kronor för studenter och 100 kronor för vuxna. Biljetter finns att köpa från och med
torsdagen den 11/11. Hos er närmaste
kompiskörmedlem, eller 29/11-3/12
under lunchtid i kårhuset.
Bokning av biljetter sker på telefonnumret: 031-161963 eller epostadressen: julkonsert@chs.chalmers.se
Bokade biljetter hämtas ut fr.o.m. en
timme innan ifrågavarande konsert.
/Chalmers sångkör

Spelar du eller har du någon gång
spelat något instrument och vill vara
med om ett oförglömligt år och samtidigt skaffa vänner för livet? Vill du
spela föreställningar i London, Helsingfors, Åbo och andra scener längs
vårt avlånga land? Sök då Chalmersspexet Bobs orkester!
Gå in på www.spexet.chalmers.se/
bob och läs mer och skicka ett mail
till: bobspexet@chs.chalmers.se eller
ring 0709-502399 och berätta vem du
är!
Härliga spexhälsningar!
/Chalmersspexet Bob

Innan folk åker hem för att fira jul
är det dags för årets sista FestUkalas! Lördagen den 18 december
plockar vi fram stämningen med ett
riktigt myskalas. Där finns det en
jazz/whiskeybar, flera dansgolv, Kallefilm och naturligtvis massivt med
julpynt. Kalaset kostar 80:- i dörren
men bara 50:- för en förköpsbiljett, så
köp biljett i Chalmers Kårhus lunchtid under lv 8 (13-17 december).
Tomten och gänget kommer, kommer
du? Och om ni verkligen vill komma
in i julstämning rekommenderas ett
besök på...

Missa inte...

...Julmiddagen!

...att ”Phileas Fogg - eller jorden runt
på 79 dagar” just nu spelas i RunAn
i Chalmers Kårhus. Passa på och
köp en biljett för endast 100 kronor
till detta riktigt underhållande spex
i vår biljettkur i kårhuset under
lunchtid eller på vår hemsida:
www.spexet.chalmers.se/vera redan
idag!
Vi spelar följande datum:
27/11 kl 18,
3/12 kl 19:30 och
4/12 kl 18.
Välkommen på spex!
/Chalmersspexet Vera”

Den traditionsenliga julmiddagen är
samma dag som julkalaset, d.v.s. den
18 december. Det kostar 300:-, och i
detta ingår självklart en kalasbiljett,
samt julbord, fenomenal underhållning och som avslutning ett fantastiskt fyrverkeri. Klädsel: Kavaj. Köp
även denna biljett av FestU lunchtid i
Kårhuset under läsvecka 8.
/FestU

Danskväll med kurs i Foxtrot!
Nästa danskväll äger rum den 4
december i Lilla salen i Kårhuset.
Vi inleder med prova-på-kurs i foxtrot kl. 18.00 och fortsätter med blandad dans från ca 19. Foxtrot är en
jättebra nybörjardans som är användbar i de flesta danssammanhang!
Denna gång blir det också glögg och
pepparkakor!
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna!
Se
även
vår
hemsida:
www.chs.chalmers.se/foreningar/dance/.
/Chalmers Danssällskap

Är du CHARMig?
Sök CHARMvärd och bli en viktig
del av CHARM 2005!
Anmälan och information finns på
www.charm.chalmers.se.
/CHARMkommittén

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. Det viktiga är inte
hur du spelar utan att du spelar, och
att du gör det med oss.
Välkommen!
www.chs.chalmers.se/~barocken
Fyll på kontantkortet till din mobil.
Tanka här! (Vad barocken och mobiltelefoner har gemensamt är lite oklart
men maila gärna in era förslag till
Modulen /Redax anm.)
/Barocken

”Visste du att...”
...efter influensan kommer ryggskotten?
...ryggskott på latin heter lambágo?
...även folk under 80 år kan få
ryggskott?
...ryggskott inte är något att
skämta om?
...man kan läsa allt om ryggskott och andra krämpor på:
http://www.smarta.nu

Veckans ryggskott!

Whiskey provning!

Här får TT skriva saker

Pu och LoB arrar whiskeyprovning
onsdagen 8/12
Pris: 130kr
For anmalan maila till:
pu@chs.chalmers.se
/Pu & LoB

Chalmers 175 år!
Jubiléumspriser
på
CHALMA
MATER, upp till 20 % rabatt
Logga in på CINGs hemsida:
www.cing.chalmers.se/chalmamater
Cremona har böckerna

Köp din dator till ett mycket
förmånligt pris via Chalmers Studentkår
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.

