Kultur

Vem hinner med kultur
i tentatider.

Kalas

18 Dec Julkalaset
(22:00) FestU
Kalaset kostar 50:för en förköpsbiljett, eller 80:i dörren. Biljetter
säljs i kårhuset
fr.o.m 13/ 12

”Visste du att...”
...dieselbilar blir ledsna om dom
får bensin?
...bilansvariga

blir

väldigt

ledsna om man matar deras
dieselbilar med bensin?
...diesel stavas såhär
D I E S E L?

”Hallob!

Ge dig själv en julklapp!

Snart så är det jul igen och Ljud- och
Bildgruppen (LoB) laddar upp inför
ett finfint avslutande av riggåret med
FestUs julkalas. Till alla er som vill
men inte vågat, eller vågat men inte
fått, ni som ville men inte kunde, eller
kunde men inte ville, ni som borde
men inte får eller ni som får men inte
borde: ta chansen och var med och
aspa LoB under julkalaset (eller före,
eller efter, eller när som helst egentligen). Det är bara att komma ner till
oss på föreningstorget, vi är garanterat här mån-lör 12-12.30 (det gäller
även ni som vill hyra grejor). LoBs
alla små feta i blå shorts går på jullov
den 18/12 för att med julmat och godsaker jobba på att hålla formen. Detta
innebär att uthyrningsverksamheten
ligger nere till någon gång i januari.
God Jul på er alla, och ett gott nytt arr
önskar LoB
/Obs! LoB-kit fortfarande 250:-!”

Vad sägs om en ny umgängeskrets
och en chans att spela ditt instrument
i en rolig orkester. 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.
Välkommen!
/www.chs.chalmers.se/~barocken

Julkalas!
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...
...Julmiddagen!
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
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God dag Emil och Emilia.
Vi närmar oss högtiden med stormsteg och det
som för en månad sedan såg ut som en evighet är
nu precis runt hörnet. Julen kommer snart till studentkåren. Öppettiderna för Kårhuset under jul är
som följer:

Tack för årets mottagning!
Vi från mottagningskommittén vill
passa på att tacka alla föreningar och
alla andra personer som hjälpt till
vid årets mottagning. Vi tycker att
ni gjorde ett otroligt bra jobb och
vi är väldigt tacksamma för det! Ett
stoooort tack till er!
Nu till jul kommer sittande MK gå av
och nya fräscha personer kommer att
sitta i vårt ställe. Vi önskar dem och
alla andra föreningar som kommer
att jobba under det kommande året,
lycka till! Sen skulle vi också vilja
passa på att önska alla en riktigt God
Jul & Gott Nytt År!!
Många Kramar
/Mottagningskommittén

20-23 dec

09-18

24 dec-2 jan

stängt

3-9 jan

09-18

10 jan

vanligt

Jag hoppas att ni haft en trevlig höst och inte låtit
rusket göra er nedstämda. Husenheten har haft en
hektisk tid. Nollkalasen, Nollrock, Punkfestival,
Halloweenkalas, UV-festival, 175-årskalas. Järnvägsvagnen är nu möjlig att hyra. Sittning i lugnt
tempo för 20 pers kanske?
I kårhuset har inga större förändringar skett
men det kommer kan vi lova. Arbetsgruppen
För Ett Finare Kårhus startades härom veckan
upp, på uppdrag av FuM, för att, som namnet
antyder, skapa en bättre stämning i huset. Naturligtvis är du välkommen med dina ideer. Kolla
in www.chs.chalmers.se. Du är även välkommen
att gå med i arbetsgruppen. Först till kvarn gäller.
Den senaste tiden har tyvärr Stora
Bastun varit oanvändbar pga vattenläckage. Efter

Är du Musiker?
Chalmersspexet Bob laddar för ett
nytt spex och det är där Du som spelar
eller en gång i tiden har spelat ett
instrument kommer in. Vi söker Dig
som spelar cello, något blåsinstrument, tex flöjt, horn, fagott, basklarinett, oboe eller saxofon eller något
annat kul instrument. Ring Charlotte
på 0704-79 32 10 och ta chansen att
vara med och skapa Chalmersspexet
Bob 2005. Är du intresserad av kontakter med näringslivet kan det vara
idé att slå Johan en signal på 0709-50
23 99. Vi ser fram emot din ansökan!
Hoppas att vi ses! Med glada spexhälsningar.
/Chalmersspexet Bob 2004

hårt arbete av CBK och allas vår egen vHA så
är golvet alldeles strax lagat. Fortsätt att använda
kårhuset. Fortsätt basta i bastun.
Fortsätt ta vara på möjligheterna.
Sist men inte minst: Från oss alla
till er alla...
KS genom Husansvarig Patrik Sjööquist

From Germany with Love

”Härter! Härter! Tiefer!” hör jag från sovrummet intill. Jag suckar och vrider upp
ljudet på min freestyle. Föga hjälper det.
”Ja! Ja! Jaaa!” fortsätter det, och jag
drar slutsatsen att min lägenhetskamrats
bestämda uppmaningar har haft önskad
effekt på hennes pojkvän. Märkligt, tänker
jag. Ska det där verkligen vara nödvändigt?
Efter ett par minuter upphör så de passionerade ropen från andra sidan väggen. Istället
hör jag hur den närliggande sovrumsdörren
öppnas på glänt och jag känner hur en sötaktig rökdoft med suspekt ursprung sprider
sig i hela lägenheten. Nåja, så länge de är
tysta, tänker jag stilla. Jag har ju dessutom
upplevt bra mycket jobbigare stunder än
den här under mina två månader som utbytesstudent här i Berlin. De första veckornas
vansinneskamp mot den tyska byråkratin
är väl det som närmast dyker upp i tankarna. Bara att registrera sig på universitetet tog ju fyra veckor och var ett smärre
konststycke. (Hur detta folk kan vara känt
för sin effektivitet och sin goda organisation är fullständigt obegripligt.) Att man
sedan inte förstår språket som människorna
här envisas med att använda underlättar ju
inte heller precis. Nej, bra mycket lättare
hade det allt varit att stanna kvar i Sverige.
Många är de problem jag hade kunnat undvika genom att göra det. Inte hade jag

i Sverige behövt dela lägenhet med ett
högljutt tyskt kärlekspar. Inte hade man i
Sverige uppmanat mig att lägga flera dagar
på att skaffa ett uppehållstillstånd som jag
sedan i slutänden ändå inte behövde. Knappast hade jag behövt vänta en dryg månad
in på terminen innan jag fått besked om
vilka kurser jag verkligen fått plats på. Och
visst hade det väl varit trevligt att kunna
förstå vad folk sa till mig. Men å andra
sidan hade jag också gått miste om mycket
roligt. De hysteriska, dygnslånga fylleslag
till fester som endast kan åstadkommas i
sällskap med ett gäng vansinniga spanjorer
hade jag knappast fått uppleva i Göteborg.
Tillfredsställelsen av att med sina svenska
vänner gå runt på gatorna och högt tydligt
tala illa om folk man ser, utan att de har en
aning om det, hade jag inte heller fått vara
med om. Och inte hade jag väl i Sverige
haft möjlighet att på en söndagseftermiddag gå ner till den lokala krogen för att
avnjuta en frukost bestående av ett äkta
”Eisbein mit Sauerkraut”. Nej, att tillbringa
ett år utomlands är nog en bra grej trots
allt. Och fan vet om jag inte kan lära mig
lite tyska på köpet.

/Modulens tysklandskorresponden

