Kultur

5

Någon som vill med på
bio?

Kalas
Spontanfest någon?

Sommarklubben på Chalmers, alla studenters naturliga vattenhål.
Nu söker vi personal inför sommaren. Vill du jobba och ha kul med oss?
Maila info@sommarklubben.se så hör vi av oss.
Missa inte premiären den 1 juni!!
Glass o ballonger!
/Sommarklubben 2005

Årets mest lyckade stämning

”Visste du att...”
... det fortfarande finns snö på
marken?
... man inte bör äta gul snö?
... öl är gott?

Mrs. Grazinski från Oklahoma City, Oklahoma köpte en splitt ny husbil av
märket Winnebago. På sin första utflykt med den nya bilen kör hon upp på
motorvägen och lägger i cruise control i 120 km/h. Hon klättrar helt lugnt
ur förarsätet och går till köksdelen för att göra sig själv en smörgås. Inte helt
oväntat åker husbilen av motorvägen och blir totalt skrot.
Mrs. Grazinski stämmer Winnebago för att det faktiskt inte står i instruktionsboken att man inte kan göra som hon gjorde. Juryn gav henne
$1,750,000 plus en ny husbil. Husbilsföretaget ändrade faktiskt i instruktionsboken efter denna dom ifall att det fanns fler totala idioter som tänkte
köpa husbil.

... gul snö kan vara öl?

floffa

... våren är här?
... öl är extra smarrigt i vårsolen?

Varför kan inte påsken, månen och
den gregorianska kalendern för en
gångs skull enas om ett genemsamt datum för varje år?
/Påskharen

Vad gör man om grannen kastat
ägg på dörren efter en lyckad och
livad inflyttningsfest? Tacksam för
svar.
/nyinflyttad

Det finns fortfarande snö kvar vid
olgas trappor. Vinter rules!
/Mats

Bjud grannen på försoningsomelett.
/redax

Ugh!
/den näst siste mohikanen

Mi hud åt upp e kapp på mitt tagetbord
/arg hudägare

floffa@chs.chalmers.se
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Eftersom KS skickar in sina ledare
i konstiga format ger vi utrymme
för kreativ tolkning:
00;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20\par Kontroversiellt? Sj\’e4lvklart? Trams? Oavsett
om du har en uppfattning om j\’e4mst\
’e4lldhet eller v\’e4ntar p\’e5 att skaffa
dig en s\’e5 har J\’e4mst\’e4lldhetsdagen
tisdagen den 12 april n\’e5got f\’f6r dig.\
par \par Den uppm\’e4rksamme studenten har sett att undervisningen \’e4r inst\
’e4lld fr\’e5n lunch och fram\’e5t. Klockan
12 inleds dagen med lunch i RunAn och
rektor Jan-Eric Sundgren h\’e4lsar alla
v\’e4lkomna, f\’f6ljt av f\’f6redrag av Gertrud \’c5str\’f6m (regeringens j\’e4mst\
’e4lldhetsutredare), Ulf Mellstr\’f6m (forskar p\’e5 genusskapande och teknologi)
samt en talare fr\’e5n n\’e4ringslivet. 16.00
inleds en paneldebatt under ledning av
Johanna Almer. Debatt\’f6rer \’e4r Gudrun
Schyman (riksdagsledamot), Peter Christensen (J\’e4mO), Niclas Sigholm (SFS),
samt Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren
och Emma Magnusson, AE-student. Det
kommer naturligtvis att l\’e4mnas plats
f\’f6r \’e5h\’f6rarna att st\’e4lla fr\’e5gor
och komma med sina egna \’e5sikter. Efter
debatten bjuds det p\’e5 kv\’e4llsbuff\’e9
och 18.30 \’e4r det plats p\’e5 scenen
f\’f6r st\’e5uppkomikern Kerstin B\’e4ck.\
par\par G\’e5 inte hem och sov, var med,
t\’e4nk och diskutera!\f1\par

Ta det lugnt

Har du också blivit omsprungen av
din karriärslystna kompis som redan
fixat ex-jobbet och klarat kursen som
du själv skrev för nionde gången?
Känner du för tillfället att det enda
problem du kan lösa är ordlekarna på
TV3 där man ska kasta om bokstäver till ord som LUPSANK vilket
du för övrigt var redan första veckan
den här månaden? Har du också fått
ett brev med texten:
Tack för visat intresse,
tyvärr så..., som svar
på din ansökan till
det där personlighetsutvecklande
och
meningsfulla sommarjobbet som din streberpolare naturligtvis roffade åt sig?
Har du panik för att du inte har en
jävla aning om vad du vill göra med
ditt liv och din tid på chalmers?
Var inte så anal! Saker och ting har
en gudomlig förmåga att lösa sig till
slut. Det enda man behöver göra är
att slappna av en aning. Är du fortfarande up-tight och har spänningar i
ringmuskeln? Sätt tillvaron i ett större
perspektiv. Vill du vakna upp efter
10 år och forfarande komma ihåg hur
du räknar ut determinanten för en två

gånger två matris? (Du har antagligen glömt vad man ska ha den till,
men det är en annan sak).
Skulle du inte hellre vilja komma
ihåg den där spontanfesten en galen
tisdagskväll, den grymma jazzklubben som du råka glida in på eftersom
det var sista du kunde tänka dig
att göra. Eller säsongens första grillning en solig eftermiddag på Marstrandsklippor som ju
var alldeles... alldeles... underbar.
Ta det lugnt och gör
det som faller dig in
för stunden. Ta upp
din gamla fågelskådarhobby som chalmerslivet lyckades ta död på redan innan
du skrivit intro-matten. Istället för
att välja kurs och föreningsaktivitetet
efter polarna eller för att det ska se
bra ut i CV:t, varför inte välja att göra
det som DU tycker är kul.
Nu är det vår! Ta vara på tiden och
gör det som du själv känner för, ha
kul så löser sig resten.
Kom ihåg: ta det lungt
/Farbror Modulen

Skämtsamt stipendium

Hallob!

Sugen på bastukalas?

Till minne av fatilarkalkylens upphovsman, Rickard Wilson, instiftades
förra året ett stipendium. Stipendiet
är avsett att främja studentikost/
akademiskt skämtlynne med tydlig
anknytning till Chalmers i den anda,
som genom åren har gjort chalmeristen, ung eller gammal, till en humoristisk, kvicktänkt, slagfärdig, gladlynt,
oförarglig och ibland något sprallig
skämtare i göteborgarnas ögon. Under
mars månad finns det möjlighet att
nominenera personer som skulle
kunna ses som lämpliga stipendiater.
Mer information om stipendiet samt
kontaktinformation, finns att få på
Rickard Wilson-Sällskapets hemsida,
vilken nås via www.cing.chalmers.se
http://www.cing.chalmers.se/.
/Mattias Ansebo - Kassör i RWS

Våren är här och det betyder roliga
grejer för alla Lobare och aspar.
Läsperiod 4 drar igång och det betyder nya filmer i RunAn varje tisdag
och torsdag kl 19.00. Det betyder
också att det är snart dags för Cortège
och öltält,vilket i sin tur betyder
musik med olika liveband, roliga tillställningar, öl och massor av kul saker
att pilla på för alla Lobare och alla
som vill aspa eller bara kika förbi och
kolla på vad LoB sysslar med och har
att erbjuda. Cortégeveckan och öltältet är alltså ett ypperligt tillfälle för
dig som ännu inte vågat ta steget att
skriva upp dig på LoBs asplista.
Men innan dess blir det konsert i Kårhuset med en massa bra band på två
scener. Detta evenemang går av stapeln den 16/4. Hjärtligt välkommna
även då!
Som vanligt finns vi på vårt rum på
föreningstorget under lunchtid varje
dag utom söndag för att sköta uthyrningar, leka boll, käka lunch, snacka
oväsentligheter och ha det trevligt.
Dörren står öppen, det är bara att
kliva in!
Ut och lek i solen nu!
/LoB

Du har möjligheten att få komma på
ett för 0 kr! Det är nämligen så att alla
som är med minst en dag under CBKs
byggvecka nu i LV2 blir bjudna på
kalas i slutet av veckan!
Du bygger när du kan och vill. Bilar
går ut så du kan vara med över en
förmiddag, en eftermiddag eller hela
dagen måndag-fredag. Ibland river du
ner tak, ibland bygger du porrloft,
ibland får du bada till och med! Du
får välja vad du vill göra bland de
uppgifter som finns under veckan.
Du gör så mycket du själv vill och
dessutom har du en vettig ursäkt
att slippa plugga en hel/halvdag och
har roligt istället! Hör av dig till
bastu@chs.chalmers.se eller anmäl
dig på vår hemsida:
http://www.chs.chalmers.se/~cbk
/Chalmers BastuKommitté

PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
spännos!

Veckans sötaste

Seminarieserie med AB Volvo
Missa inte chansen att lyssna på intressanta föredrag med våra inbjudna
talare under lunchen, samt vid sista
tillfället ställa frågor kring rekrytering till representanter från Volvo.
7/4 Stresshantering 12-13, Lilla
Salen
21/4 Organisation i genusperspektiv
12-13, Lilla Salen
2/5 Rekrytering start 17.30, Kårhuset
(mer info senare)
Vi bjuder på mat vid samtliga tillfällen. Observera att man anmäler sig
till hela seminarieserien.
Pssst...nu är även killar välkomna
som medlemmar i Tarantella. Anmälan till tarantella@chs.chalmers.se
/Tarantella

Företagsbesök SCA
Följ med Tarantella på besök hos
SCA, torsdagen den 14/4.
Mer information kommer senare.
Anmälan till:
tarantella@chs.chalmers.se
/Tarantella

Chalmers Sångkör w Friends
Chalmers sångkör har vårkonsert i
konserthuset med Triple & Touch!
Detta sker lördagen den 23:e april
kl.19.00. Kom och njut in våren till
sång och vårstämning!
Biljetterna kostar 120 kronor för studenter och 190 kronor för vuxna.
Bästa hälsningar,
/Chalmers Sångkör.

CM i Fest
ZEXET arrar såklart CMiFEST Gasque! Om du nu inte går dit varje
kväll så missa i alla fall INTE onsdag
27/4 (lv.4)! VI ZEZ!
/Z6

Hög tid att rensa garderoben!
Dags för vårstädning av garderoben
eller har du någon gammal faster
som skulle behöva förnya sin garderob? Tveka då inte att ge skojiga,
udda, färgglada och knasiga kläder
till CCC:s lilla klädchef, hon blir så
glad då. Speciellt hattar, klänningar
och kostymer vore kalasskoj!
För övrigt jobbar vi i cortègecommittén för fullt med att förbereda så att
alla byggare får vara med om den
bästa Cortègen någonsin. Det är det
vi gör bäst. Alla byggare kan hava
förtröstan, det är inte många veckor
kvar till den hägrande Byggveckan.
Stay cool when the heat is on
/CCC

Tarantellas årliga
medlemsmiddag!
Tosdagen den 12/4 kl. 19.00 i fakultetsvåningen på Gibraltargatan 1A.
Temat är glitter och glam, så passa på
att stråla lite extra. En trevlig kväll
med underhållning utlovas. Kl. 22.30
öppnar vi portarna för alla och kvällen fortsätter med drinkar och tilltugg. Eftersläpps-biljetter kan köpas i
samband med våra arrangemang eller
i vårt rum i kårhuset under onsdag
lunch, 50 kr.
Vi bjuder på en välsmakande trerättersmiddag med goda viner till.
Är du allergisk eller vegetarian ange
gärna det vid anmälan.
O.S.A. senast den 8/4 till
tarantella@chs.chalmers.se
/Tarantella

Barockt mycket Bach
Visst suger det i den barocka tarmen
så här i dagarna kring den store
Bachs födelsedag? Tänkte väl det!
Gör någonting år det. Kom och spela
med Chalmers Barockensemble, vi
repar på måndagar 18:15 i KS11. Eller
kom och njut av vår storartade nyårskonsert den 9/4 15:00 i Lingsalen,
studenternas hus.
/Chalmers Barockensemble

Roliga Saker

Sök BESTs sommarkurser!

Nu är det dags för alla föreningar att
komma på roliga saker att välkomna
de nyantagna med på Götaplatsen och
i Lisebergshallen. På
http://www.chs.chalmers.se/~mk
hittar du mer info om hur ni anmäler
ert bidrag! Sista dagen för anmälan är
7/5 -05 ! Vi ser fram emot en mängd
roliga förslag!
/Mottagningskommittén

Sitter du och funderar du på vad du
ska göra i sommar? Vad sägs om att
åka ut i Europa och umgås med andra
studenter samtidigt som du läser om
ett intressant ämne? Då ska du söka
till BESTs sommarkurser!

Missa inte årets Bobspex!
Biljettförsäljningen startar igen 4/4
i Kårhuset 11:30-12:30. Studentpris:
120kr Övriga: 150kr
/Chalmersspexet Bob

BEST International Party
Succen är tillbaka! För tredje gången
bjuder vi in dig till att uppleva
riktig internationell stämning på Chalmers med BEST International Party.
Datumet är fredag LV1 (8e april) och
platsen är Gasquen. En biljett kostar
30 kr och kan köpas under lunchtid i
kårhuset den 5/4-8/4. Vi sparar ett
fåtal biljetter till släppet som öppnar
kl 21.00!
/BEST

Modulens filmutskott presenterar stolt:
I väntan på uppföljaren Kanalkampen, citaten från den underskattade kultklassikern Göta kanal:
Janne ” Loffe” Karlsson som Janne - Nu har
dom skitet i det blå skåpet. Nu är det krig!
Stig Eklund som Rune - Du, det kom en naken
tjej. Klev ner rakt framför nosen på mig!
Per Oskarsson som Ulf från Svenska exportrådet - D d d det är en tävling. K k k kul, va?
Stig Engström som hårdingen Bjorn H:son
Larsson - Nu du Rutan, nu blir det vågade
grejer.
Magnus Härenstam som indrivningsmannen Snart blir det kanotskatt, och skatt på kärror.

BEST-kurser anordnas på över 60
tekniska högskolor runt om i Europa
och alla Chalmersister kan ansöka.
De varar vanligtvis i 1-2 veckoroch
under denna tid står arrangörerna
för all mat, boende och fritidsaktiviteter! Det enda du betalar är resan dit
(med valfritt transportmedel) samt en
mindre kursavgift (högst 50 euro för
kurserna).
Denna sommar finns det 40 kurser
att söka till med ämnen som nanoteknonlogi, nästa generations speldesign, bioteknologi i framtiden och
många fler. Om du är mer äventyrlig
av dig kan du söka ’BEST Leisure
Events’ där du t ex kan klättra i de
rumänska bergen och umgås med 20
andra europeiska studenter.
Vad väntar du på? Gå in på vår hemsida www.chs.chalmers.se/~best och
sök till BESTs sommarkurser. Sista
ansökningsdag är den 25e april och
om du har frågor kan du e-posta oss
på best@chs.chalmers.se. Lycka till!
/BEST Göteborg

Dansa Vals
Danskväll 9/4 med prova-på-kurs i
vals!
Nästa danskväll äger rum den 19 april
i Lilla salen i Kårhuset.
Vi inleder med prova-på-kurs i
modern vals kl. 18.00 och fortsätter
med blandad dans från ca 19.30. Inga
förkunskaper krävs.
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers Danssällskap

