Kultur

Runan
8/2
Ocean´s twelve
10/2
Alexander

Kalas

4/2
Croc arrar livekväll i
Gasquen
11/2
Galagasque , K6

”Visste du att...”
...smink är tillåtet i gymmet!
...avsminkning är fegt!
...gym formar både kropp och

floffa
Studentklubb på Valand!
En studentklubb där man kan umgås
över de olika kårgränserna. Klubben är belägen på Valand och
kommer rulla varje onsdag mellan
21.00-03.00 under terminernas
gång. Studentpriser, gratis plockbuffé början på kvällen, massa dansgolv där allt spelas och sist men inte
minst, en massa glada studenter!
Förköpsbiljetter kan köpas på Cremona i kårhuset för 40 kr eller 60 kr
vid dörren. Varje student kan ta med
en gäst.
/Informatören Albert

En rutten halväten hasselnöt i prima
skick säljes pga nötallergi och felinköp.
/Mandela
En varm och städkunnig kvinna
sökes till mig, man, i 56 m2.
Jag gillar dammfria golv och rena
kläder. Snygg är ett plus.
/Doktoranden

Vill du bidra med något intressant
till floffa? Ta chansen genast och
maila till: floffa@chs.chalmers.se

själ!
...Puffe gymmar ofta!
...Algot, Vilgot och Herman
med!

floffa@chs.chalmers.se
Modulens gymutskott presenterar stolt:
Algot, Vilgot, Herman och Puffe i snygga poser!
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Hallå där!

Pannkakor till middag!

Pedagogik - många fasar för ordet
och många finner det intressant. På
eftermiddagen den 16/2 kommer det
att hållas ett seminarium, i kårhuset,
för intresserade och för ointresserade.
Där kommer frågor som; Hur påverkar studenters engagemang nästa års
kurs?, Fungerar verkligen kursutvärderingar? m. fl. att tas upp. I år
kommer frågan om hur matematikundervisningen fungerar på Chalmers
vara en stor punkt. Om ni vill komma
på seminariet, eller bara har synpunkter, så maila vuo@chs.chalmers.se.
Schema för dagen finns som dokument på Utbildningsenhetens sida på
kårhemsidan. Med anknytning till
detta seminarium kommer det att vara
en utställning i kårhuset fr 14-18
februari som handlar om genomförda
pedagogiska projekt här på Chalmers. Säg vad ni verkligen tycker
om studieportalen! På kårens hemsida
och på studieportalen finns ett formulär som ni kan fylla i. Det tar inte
många minuter och vi
läser allas åsikter. Vi vill
veta vad ni tycker!!!
Kram
/Anna-Sofia Sjööquist.
Utbildningsenheten

Emil har varit dum. Emil har avgivit
ett nyårslöfte. Han ska börja gymma!
Det är första gången Emil är på Fysiken. Bara att få sitt kort, köpa ett lås
till omklädningrumsskåpet och framförallt lyckas att dra kortet i kortläsaren i rätt hastighet, var ett sjuhelsikes
jobb. Men nu äntligen är han där. Redo
att träna bort julskinkan, lutfisken och
den skånska senapen. Emil känner sig
på hugget i sina nya gympaskor, sin
urtvättade reklam t-shirt, slitna jeansshorts och Chalmers-handduk.
Väl uppe i gymmet tittar Emil sig
förvirrat omkring. Han känner plötsligt obehaget komma krypande. Har
han verkligen klätt sig rätt? Emil hade
egentligen tänkt att köra ett spinningpass, men utanför spinningsalen köar
tjejer och killar i senaste märkeskläderna, trendigaste pulsklockorna
och framförallt fräscha spinningskor!
Emil äger ju inga spinningskor. Blir
spinningen outhärdlig utan dessa välformade fotprydnader? Emil beslutar
sig snabbt för att avstå spinningpasset och kolla upp det där med skorna.
Istället går han med bestämde kliv
bort mot hantlarna. Va tunga de ser
ut! Emil plockar upp en 2 kg:s hantel
i varje hand och börjar energiskt

vifta dem omkring sig. Utan förvarning utbryter ett vrål från mannen
som ligger i bänkpressen brevid. Emil
blir så chockad att han tappar sina
små hantlar på fötterna och skriker
till. Emil blir förnärmad och smyger
skamset bort till det vita tjejgymmet.
På vägen passerar han två killar
som verkar mer inne i att posera
framför spegeln än av att träna.
Konstigt killarna tränar tänker Emil.
De bara vrålar och kollar sig i spegeln hela tiden. Tjejerna kan väl
inte vara lika konstiga? Inne i det
vita gymmet sitter tjejerna i grupper
omkring maskinerna och fnissar. Mest
för syns skull håller de lättast möjliga vikter i händerna. Iklädda i de
trendigaste av trendiga träningskläder och det som chockade Emil mest,
en enorm överdos av nypålagt smink!
Blir inte det jobbigt då man tränar
och svettas? funderar Emil. Men så
minns han: tjejer svettas ju inte!
Två timmar senare stapplar Emil ut
från Fysiken med enorm värk i högra
låret. Dock inte pga träningen utan
han halkade dramatiskt i duschen!
Nästa vecka blir det
S.A.T.S. istället!
/Farbror Modulen

Informatören informerar:

Hallob!

Danskväll med prova-på kurs!

Övninghäfv!

Spexigt värre!

CHARMkalaset!

Angående katastrofen i Asien
Såvitt studentkåren och högskolan
känner till saknas inga studenter
eller anställda från Chalmers. Tre
chalmersanställda fanns i området
när katastrofen inträffade och de
återvänder till Sverige. Är du själv
drabbad av katastrofen, direkt eller
indirekt, hör av dig till Chalmers
informationsavdelning,
info@adm.chalmers.se, som samordnar Chalmers insatser.
Behöver du prata med någon om
det som hänt så finns kurator
Mikael Carlsson och präst Evamaria Carlberg till förfogande. Mikael
når du på 031-772 2545 (0703-34
63 11) och Evamaria på 031-772
8451 (0703- 36 50 72). Var också
uppmärksam på om det finns någon
i din omgivning som behöver stöd.
På Chalmers hemsida finns mer information.

När du läser detta har LoB förmodligen återigen lyckats genomföra ett
grymt arr i form av CBJO. Du som
inte var där och aspade väntar förmodligen på bättre väder vilket det förmodligen är under CHARM-dagarna.
Så kom och aspa den 7.de och 8.de
februari då vi riggar för årets hittills
största och bästa kalas! Andra bra tillfällen att visa sig är lunchtider på vårt
rum i kårhuset. Missa inte heller biovisningen i RunAn på tisdagar och
torsdagar kl 19.00. Då finns det tillfälle att se bra film och även få en lite
inblick i hur LoB jobbar med film.
För övrigt har vi utökat vårt sortiment. Kolla hemsidan för att se alla
våra nya prylar som just du kan hyra!
Obs! LoB-kit fortfarande 250
kronor!”
/LoB

Nästa danskväll äger rum den 12
februari i Lilla salen i Kårhuset. Vi
inleder med prova-på-kurs kl. 18.00
och fortsätter med blandad dans från
ca 19. Dans för prova-på-kursen är
inte helt klart än, se vår hemsida för
information senare. Alla danssugna
och nyfikna är hjärtligt välkomna!
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/
/Chalmers Danssällskap.

Torsdagen den 3 februari fixar Bamse
ett övningshäfv för dig! Det spelar
ingen roll om du kan häfva eller inte,
du behöver bara vilja prova på. Vi
i Bamse hjälper dig gärna, ger tips
och råd om hur man får ner den där
rackarns öhlen egentligen, och ser till
att öhlen hålls på en utmärkt
temperatur. Utanför Bamse-rummet,
d.v.s. i Kårhuset, nerför trappan och
sedan vänster. 17.30! 3 feb!
/Bamse

Nytt år, ny termin och snart ett nytt
spex, Chalmersspexet Bob 2005 har
fötts och börjar ta form. Snart sätter
vi igång för fullt med
förberedelserna inför årets spex, för
att återigen kunna presentera ett
högkvalitativt och roligt spex! De
flesta poster är redan tillsatta, men
vi söker dig som spelar klarinett,
oboe, saxofon, horn, fagott, trombon
eller trummor.

För er som inte fick biljett till banketten, som vill efterfesta med företagsrepresentanter eller bara vill gå
på ett bra kalas kommer CHARMkalaset att hållas! Årets CHARMkalas
hålls i FestUs regi, så boka in tisdag
8 februari. Bland flera barer och tre
dansgolv finns jazzband, whiskybar
och trubadur. 22-03 är tiden och det
är endast förköpsbiljetter som gäller.
Biljetter kostar 50:- och kommer att
säljas i receptionerna under CHARMdagarna, samt av FestU lunchtid i
Chalmers Kårhus fr.o.m. onsdag 2
februari.
/FestU

/Albert

Söka Bamse?
Bamse är Chalmers Quinnliga Öhlhäfvarförening, en kårförening som
består av ett antal medlemmar (både
killar och tjejer) samt ett styre på
fem personer. Styret i sin tur består
av fem öl-(eller cider-)glada töser
som bl.a. utmanar EKAK på akrobatikhäfv, hyrs in för uppvisningar,
arrar dammiddagar, skytte, ölprovning, studiebesök, övningshäfv och
annat skoj åt våra medlemmar samt
självklart kalasar en hel del ihop,
både vi själva och ihop med andra
föreningar. Bamse har en plats ledig
i styret, och vi vill att DU aspar! Du
vågar aldrig..! :) Om du är intresserad är det ett gyllene tillfälle nu på
torsdag (3/2, kl 17.30) när vi arrar
övningshäfv utanför Bamse-rummet i
Kårhusets källare. Kram!
/Bamse-styret

Cortègepubar!
”Cortègen ska byggas, programmet
ska ritas och locket ska läggas på
brunnen. För att få bukt med allt
det där arrangerar CCC nu Cortègepubar runt om på Chalmers. På dessa
kan alla som vill bygga Cortège i
vår komma och prata med Byggstyret om vagns- och lösnummerförslag,
rita annonser och fnoffar till programmet samt smörja allehanda krås med
den mat som CCC bjuckar på. Ritar
man bra får man öl, ritar man dåligt
får grabbarna i CCC sig ett gott skratt.
Men så jobbar vi i cortègecommittén, hårt men rättvist. För er som inte
är införstådda i Cortègens prakt och
välstånd är detta ett utmärkt tillfälle
att stifta bekantskap med densamma
och dess committémedlemmar. För
att bygga Cortège roddar du änna
ihop ett gött gäng på 20-25 goa personer. Haffa en anmälningsblankett
nära dig eller på www.cortegen.se
och följ instruktionerna. Så enkelt, så
kul och det tredje.
Vi ses på Cortègepubarna!
Byggare ring 18 45 35.

/CCC”

Sittning med CAC
Ulf Palmnäs, CAC:s skapare och Ulf
Högman båda från Volvo Aero, håller
föredrag om CAC:s barndom och om
pågående rymdprojekt på Volvo Aero.
Priset för hela kalaset är 45 SEK för
medlemmar. I det ingår en 3-rätters
middag och en öl. Ickemedlemmar
får medlemskap t.o.m. juni 05 + sittning för 100 SEK. Mera drickbart
kommer att finnas till försäljning i
baren. Tid: 10:e februari kl. 18:00.
Plats: Gasquen. Sista anmälningsdag,
4:e februari. Anmäl dig på:
http://www.rymden.net/
/Styrelsen CAC

Liveafton i kårhuset 4 febr.!
CROC arrangerar tillsammans med
Zexet: Livemusik i Gasquen! 5 liveband: Moonshine, CoA, Cunning
Stunts, Club Extinct och Sudden
Moves. Musikvideos på storbildsskärm, varm mat och drinkbar
kommer att finnas. Första band börjar
spela redan kl 19.30 och kommer man
innan får man gratis inträde! CROC
on!
/CROC

Just DU har alltså chansen att få uppleva ett fantastiskt år med
upplevelser för livet! Om du spelar,
har spelat eller känner nån som
spelar ovanstående instrument - tveka
inte, kontakta oss direkt för mer
information!
Email: bobspexet@chs.chalmers.se
Telefon: 031 - 16 46 67
Producenten (ansvarig för orkestern):
0704 - 79 32 10
/Chalmersspexet Bob

Sök BESTs vårkurser!
Det finns fortfarande tid att söka till
BESTs vårkurser! Denna vår finns det
16 evenemang som alla chalmerister
kan söka till. Mer information finns
på vår hemsida www.chs.chalmers.se/
~best.
/BEST

Sök Sinus!
Sinus är till för alla nykterister på
Chalmers + kanske lite nykterister
från till exempel GU? Medlem blir
man genom att betala 20:- till oss och
att hålla sig nykter. Vi blandar mjölkdrinkar på de flesta av FestUs kalas
men i övrigt gör vi precis vad vi
vill. Som att bowla, bada i poseidon
eller tälta på geniknölen tex. Eller
bara träffas och lagar god mat tillsammans. Du bestämmer. Frågor? Hör av
dig till sinus@chs.chalmers.se
/Sinus

Muuuuuu!!!

Kom på CHARM 8-9 februari
www.charm.chalmers.se

