Kultur

Bio i RunAn
15/2 Ocean´s Twelve

17/2 Hemlig film

Kalas
17/2 Afterwork i Bulten
18/2 Beach-Gasque
(Z6+MatNat6+13ton sand)
19/2 Norge-Gasque (E6)
24/2 Sektionsmästeskap,
Ölhäfv i Gasquen (EKAK)
Danskvällar med Prova-på-kurs!
Våra nästa två danskvällar äger rum
följande datum:
12 februari, med prova-på-kurs i
argentinsk tango 18.00
12 mars, med prova-på-kurs i bugg
18.00
Kursen pågår en dryg timme och
sedan fortsätter vi med blandad dans.
Lokal är Lilla salen, en trappa upp i
kårhuset. Alla danssugna och nyfikna
är hjärtligt välkomna!
Se även vår hemsida:
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers danssällskap

Focus flyttar!

Sista chansen!

Fredagen den 18 februari (Lv5) kl
13:15 överger vi Focus trapphuset
och flyttar till Focus entreplan i
forskarhuset. Detta kommer att firas
rejält under dagen och kvällen! Stor
invigningscermoni 13:15 utanför nya
Focus entre. Tal, musik, sång och
bandklippning! Öppet hus fram till
14:30. För alla som inte får biljett till
Premiärsittningen blir det efterkör för
hela Chalmers från 23:00. Två barer,
ett dansgolv, en hoffelbar! Party hela
natten!
/F-styret

Sista ansökningsdag för internationell
praktik via IAESTE är fredagen 18/2.
Vi sitter all luncher veckan innan och
tar emot ansökningar.
/IAESTE

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.
www.chs.chalmers.se/~barocken
Välkommen!
/Chalmers Barockensemble
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”Visste du att...”
Affischuppsättare Sökes!
Få 2 föreställningsbiljetter!
Vi i Chalmersspexet Bob behöver
hjälp med att sätta upp affischer och
sprida information om vår föreställningar över stan! Vill du hjälpa oss
med detta? Kontakta då oss genom
att skicka ett mail till:
bobspexet@chs.chalmers.se
eller lämna en lapp i spexets fack i
kårhuset med namn, telefonummer,
mailadress och önskemål om område
där du helst vill sätta upp affischer.
Som tack för hjälpen får du 2st
föreställningsbiljetter.
/Chalmersspexet Bob

Chalmersspexet Bob’s Rebus är här!
Lös rebusen och var med i utlottningen av två föreställningsbiljetter!

Skicka din gissning till: bobspexet@chs.chalmers.se
Glöm inte namn, telefonnummer, adress och gärna motivering!

Hej Byggare!

...kårstyrelsen har slut på texter,
men har beställt en ny pall till
nästa nummer av Modulen?

FestU 05/06?
Säkert har du varit på något av FestUs
kalas under åren. Kanske har du tyckt det
varit toppen, kanske har du tyckt att det
saknas något. Kanske har du tyckt att det
varit kasst och tyckt att du själv skulle
kunna göra det bättre. Det är nu dags att
visa vad du går för, då FestU nu söker
en ny årgång, som med nya krafttag och
massvis av idéer ska ta vid där de gamla,
inte utan stort vemod, lämnar av. Under
asptiden kommer du att lära känna många
spännande människor som du kommer att
ha grymt skoj med, samt inte minst få en
inblick i vad det egentligen är vi pysslar
med runt omkring ett kalas. Väl som FestU
har man ett fantastiskt lärorikt år och får
vänner för livet. Måndagen den 21 februari, kl. 17.30 utanför FestU-rummet (på
Föreningstorget, i Kårhuskällaren) håller
vi ett aspmöte för alla intresserade. Kom
dit! Om du har frågor, eller bara är
nyfiken, tveka inte att maila oss på
festu@festu.se eller kika på vår hemsida,
www.festu.se. Annars nås vi (nästan) alltid
på : 031-206666.
/FestU 04/05

Den 18:e februari bör ni ha gjort de sista justeringarna vid er preliminära bygganmälan
och lagt den i CCC:s låda för skamliga förslag. Har du inte bestämt dig för att bygga
så kan du med lätthet ringa 184535 och låta dig övetalas. För övrigt håller CCC nu ritpubar runt om på Chalmers, på de bjuder vi på mat. Dit kan man komma och snacka
cortègbygge med vårt Byggstyre och rita nåt till programmet. Ritar man bra får man öl
av oss. Tillsvidare kan man under föreläsningar gå in på wap.cortegen.se eller om man är
fräckare www.cortegen.se.
Cortègepubar:
16/2 Fort NOx
17/2 John L’s (Jävlar Anamma-Jörgen)

Förresten, håll utkik efter oss på teknologgården på onsdag lunch (16:e), då
har vi roliga grejer för oss.
/CCC

Sanningen

Utan vinter ingen sommar,
utan sommar inget skoj.
Utan tomten ingen jul.
utan hjul ingen hoj.
Utan slit inget jobb,
utan jobb ingen hundring.
Utan hundring ingen gran,
utan gran ingen plundring.
Utan misstag ingen lärdom,
utan lärdom inget nytt.
Utan stolar ingen matplats,
utan lastbil ingen flytt.

Utan papper inga pennor,
utan pennor ingen skrift.
Utan skriften inget sparat,
utan pyton inget gift.
Utan tröja ingen värme,
utan värme inget kul.
Utan kul inget roligt,
utan roligt endast strul.
Utan kurser
ingen temtamen,
utan tentamen,
ingen examen!

/Farbror Modulen

