Kultur

Bio i RunAn:
19/4 Familjen är värre
21/4 Constantine
26/4 Closer
28/4 Innan frosten
Alla filmer startar 19:00
Pris: 40:- + kårleg
eller medlemskort

Kalas
CM i Fest:

21/4 Backalleygasque
SexIT
22/4 SciFi Gasque
KfKb6
23/4 Tidernas Gästabudgasque
H6
24/4 Okänd Gasque
F6
26/4 Cortègesittning, Winden
M.A.K.
30/4 Cortège
30/4 Valborgskalas, Kårhuset
FestU

floffa

Och nu dags för lite bash....

<jeebus> the ”bishop” came to our church today
<jeebus> he was a fucken impostor
<jeebus> never once moved diagonally
<i8b4uUnderground> d-_-b
<BonyNoMore> how u make that inverted b?
<BonyNoMore> wait
<BonyNoMore> never mind
<scirDSL> I hated going to weddings. All the grandmas would poke me
saying ”You’re next”. They stopped that when I started doing it to them at
funerals.
<kow`> ”There are 10 types of people in the world... those who understand
binary and those who don’t.”
<SpaceRain> That’s only 2 types of people, kow.
<SpaceRain> STUPID

floffa@chs.chalmers.se
Whiskyprovning
Denna gång får vi lära oss lite mer
om, samt smaka på fem goda Islaysorter
Datum:22/4
Tid: 19:00
Plats: Lilla salen
Pris: 120:- (betalas i dörren)
Anmälan är bindande, först till kvarn
gäller!
Anmäl dig genom att gå in på
www.chs.chalmers.se/~pu
/PU

”Visste du att...”
#Under cortegen så träffar du
minst en ny kompis per dag.
#Under cortegen kommer du
ha kul på minst nio av tio
dagar.
#Du är inte chalmerist förrän
du har byggt cortege.
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Gör din röst hörd – rösta
i FuM-valet 25-29 april
(Cortègeveckan)
Så var det dags att gå till valurnorna! De
35 platserna i Kårfullmäktige ska tillsättas och du kan i allra högsta grad påverka
valutgången genom gå och rösta! Det är
FuM som bl a bestämmer vad Kårstyrelsen ska arbeta med under det kommande året, med andra ord – de kan
förändra just DIN tillvaro. Du hittar presentationer av de 62 kandidaterna i Valbilagan som distribueras på Chalmers i
detta nu. Du träffar dem även som valfunktionärer i vallokalerna under valveckan. Allt du behöver ta med dig för
att rösta är legitimation och ditt blåa
medlemskort. Så tveka inte en sekund –
hitta en vallokal nära dig och utöva din
demokratiska rätt!
Här kan du rösta: Bulten, Cortègeplatsen, F-trapphuset, Jupiter (Lindholmen),
Kemi, Kårhuset, Linsen, Saga (Lindholmen), Vasaentrén, V/A-entrén.
Vallokalerna har öppet
kl 12-13, 25-29 april.
Du kan även rösta i John
L’s i Kårhuset kl 16-19,
25-28 april.
/Valnämnden

Fusk/Regelbrott
Det är egentligen märkligt. Tänk att ett ord
på fyra bokstäver kan vara så laddat. Egentligen är det en skitsak men ofta tycker man
i alla fall att det är viktigt att man håller
tungan rätt i mun och använder rätt benämning för rätt sak. Vi har fascinerande svårt
att samsas om definitioner på ord och ett
så laddat ord som ”fusk” har tydligen väldigt många olika definitioner hos folk och
många verkar ha problem med detta av
olika anledningar men med lite eftertanke
så kommer man snabbt till insikt att ordet
”fusk” inte är ekvivalent med ”regelbrott”
(som en del märkligt nog verkar tro).
För att vi ska kunna diskutera på ett klarsynt sätt måste vi ha samma defintion på
saker och ting. Allt som oftast så har vi
inte det vilket ställer till väldigt mycket
elände. Vi skulle vilja påstå att majoriteten
av alla bråk beror på att vi inte riktigt förstår varandra och det i sin tur beror på att
vi inte riktigt pratar samma språk. Ta något
så konkret som att diska och dammsuga.
Många killar definierar ofta dessa ord på
ett litet annorlunda sätt av vad tjejer gör
(om vi får ta oss friheten att generalisera).
Det är upplagt för bråk. Allt blir så väldigt
mycket enklare ifall vi alla har samma definitioner på de begrepp vi slänger oss med.
Vi slipper prata förbi varandra och vi slipper uppröras av något som vi kanske missförstått. Kort och koncist. I vår värld är det
väldigt viktigt att vi alla har samma definition på saker och ting så att vi vet exakt
vad vi menar!
Så hur definierar man ordet ”fusk”?
Det är ett regelbrott att dopa sig till fram-

gång. Anses doping som fusk? Ja, det får
man väl säga att det gör. Att som utespelare ta bollen med handen på plan i fotboll
är ett regelbrott. Anses det som fusk? Nej,
det kan det väl inte göra. Att slasha en
annan spelare i hockey är ett regelbrott.
Anses slashing som fusk? Nej, det kan det
väl inte göra.
Det finns många regler i spel som man kan
bryta. Om man likställer regelbrott med
fusk är Henrik Larsson en fuskare varje
gång han regelvidrigt fäller en motståndare
och orsakar frispark. Peter Forsberg skulle
vara en fuskare i varje match eftersom han
ibland bryter mot någon regel lite då och
då och blir utvisad. Vad sägs om att Björn
Borg och Ingemar Stenmark var fuskare på
sin tid? Vi vet förvisso inte men man skulle
hålla det för troligt att de bröt mot någon
liten regel under sina aktiva karriärer. Det
går klart visa att man inte kan säga att
fusk och regelbrott är synonymer. Men att
som blivande ingenjör smugglar med sig
en lapp på en tenta eller plankar rakt av en
kompis på en inlämningsuppgift anser nog
alla på den här skolan som fusk. Det man
måste fråga sig är förstås är vill man bli
ingenjör eller en fuskare. Vår mening med
detta inlägg är att att du ska vara stolt med
att läsa på en av landets bäst utbildningar
och att du tar till vara på det. Både genom
att lära dig så mycket du har möjlighet till
samt att lära känna så många kamrater du
kan genom kalasa med dom och inte minst
bygga cortege. För nu är det vår
för böveln.
/redax

Det är aldrig försent...

Nya diskotörer sökes till Svea Skivgarde!

Vad gör du i sommar?

…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.

Du som...
- ...går i ettan eller tvåan!
- ...kommer att vara kvar på Chalmers de kommande 2 läsåren!
- ...gillar musik och kan musik!
- ...håller dig ajour med musikutvecklingen!
- ...kan ställa upp när som helst!
- ...är beredd att stå i rökiga, bullriga lokaler och få lungpaj och hörselskador!
- ...står ut med påstrukna, påstridiga personer som tycker att du är kass
för att du inte spelar just deras låt 5 gånger per kväll!
- ...gillar att bära tunga diskotekanläggningar!
- ...vill spela för Chalmerister och andra på och utanför Chalmers!
- ...gillar att festa och ha riktigt kul!

Sitter du just nu och funderar du på
vad du ska hitta på i sommar? Vad
sägs om en resa ut i Europa där du
både läser om ett intressant ämne och
umgås med ett tjugotal andra europeiska studenter? Låter detta som något
för dig ska du söka till BESTs sommarkurser!

Välkommen!
www.chs.chalmers.se/~barocken
/Chalmers Barockensemble

Hallob!
Cortègen är här! Under Cortègeveckan kommer alla korta och tjocka
lobare i blå shorts spendera sin tid i
Öltältet och leka med ljud och ljus
till alla teknologers förtjusning. Den
23 april kommer LoB att ha ett litet
”öppet hus” för alla som är intresserade av att kolla vad vi pysslat med
och snacka lite skit. Kanske det till
och med slinker ner en och annan öl...
Vill du aspa är detta ett oumbärligt
tillfälle att träffa LoB. Vi drar igång
detta lilla möte vid 14-tiden på eftermiddagen. Annars är ni välkomna när
ni vill under veckan i öltältet. We’ll
be there! Och glöm för alla del inte
bort att gå och se bra filmer i RunAn
varje tisdag och torsdag kl 19.00.
Tjipp och hej!
/LoB
PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
pistoler.

Bygga, basta och se världen!
Är det något som låter intressant? Vi
i CBK har hand om roliga ombyggnader ute i Chalmersbastun så är du
också en av de som tycker det kan
vara skoj med lite praktiskt arbete
som avkoppling, aspa genast! Kika in
på vår hemsida för att kolla upp nästa
aspaktivitet.
www.chs.chalmers.se/~cbk
/Chalmers BastuKommitté

Just DU ska skicka ett mail till vår aspansvariga Frida på:
k00abfr@chestud.chalmers.se
där du berättar lite om dig själv samt lämnar kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för vår aspning. Titta gärna på vår hemsida för mer information om
oss:
www.chs.chalmers.se/~svea!
/Svea Skivgarde

Danskväll 14/5 med prova-påkurs i Wienervals!
Nästa danskväll äger rum den 14 maj i
Lilla salen i Kårhuset. Vi inleder med
prova-på-kurs i wienervals 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

Kungligt Spex
Missa inte chansen att se ett spex med
kunglig glans!
Chalmersspexet Bob presenterar stolt:
Gustav II Adolf
22, 23, 29 och 30 April.
13 och 14 Maj
Kom och köp biljetter i kårhuset
lunchtid!
/Chalmersspexet Bob

Cortègedags!
Nu är det nära. Vi bygger byggplats, vi bygger öltält,
vi bygger VSGOFPABCG, vi bygger CM i fest, vi bygger
Chalmers största evenemang.
Du bygger Cortège!
/CCC
CM i fest-dags!
ZEXET arrar såklart CMiFEST-Gasque! Om du inte går dit varje kväll
så missa i alla fall INTE onsdag 27/4
(lv.4)! VI ZEZ!
/Zexet

Missade du att söka
Veraspexet?
Det finns fortfarande platser kvar
i
spexet!
Anmäl
dig
till:
veraspexet@chs.chalmers.se. Först
till kvarn...
/Chalmersspexet Vera

I sommar ordnas kurser med ämnen
som biomaterial, nästa generations
speldesign, telekommunikation och
många fler. En fullständig lista över
kurserna hittar du på :
www.chs.chalmers.se/~best.

Valborgskalas!
30 april, det betyder Cortége, det betyder skoj och det betyder naturligtvis
Göteborgs största kalas, FestUs Valborgskalas! Vi i FestU är stolta över att
kunna presentera årets leksakslineup, som utgörs inte bara av poolparty, hoppborg och lasershow, dessutom finns Eskobar på scenen och ett utomhusområde
med tivoli och radiobilar! Black Jack, känguruboxning, Sega Rally, karaoke
och whiskybar med jazzband finns också att tillgå, för at inte tala om 6 dansgolv och ännu fler barer. Detta är alltså nånting du inte får missa, därför föreslår vi att du köper en biljett innan de tar slut. Priset är 120:-, och om du av
någon anledning tycker att det är för mycket finns möjligheten att komma in
gratis, se nedan. Biljetterna säljs av FestU lunchtid i Chalmers Kårhus fr.o.m.
måndag 25 april, samt i Göteborgs alla Quickomater. Är du Cortégebyggare?
Hör med din vagnschef, han/hon vet nog något om biljetter.
/FestU

Sista ansökningsdag är den 25e april
och vi svarar gärna på frågor på
best@chs.chalmers.se.
Lycka till med ansökan!
/BEST-kommitten

Liveafton!
PU, lob och CROC presenterar stolt
LIVE-afton i kårhuset 16/4 kl. 19:00
50 kr förköp i kårhuset (även i A-fiket,
Kemientren, Bulten och Linsen) Livemusik av högsta kvalitet utlovas.
/CROC

Gratis kalas?
Vi räknar kallt med att årets Valborgskalas blir slutsålt. Om detta skulle ske,
och du inte fått tag i biljett – misströsta icke, det går att komma in ändå. Haken
är att du hjälper oss i några timmar med att fixa kalaset, före, under eller efter
kalaset. Det blir vi jätteglada för eftersom vi kommer att behöva mycket hjälp.
Som tack för hjälpen får du komma in gratis på kalaset, och lite andra förmåner beroende på vilken sorts hjälp du utgör. Kika mer på vår hemsida om
s.k. puffande, www.festu.se. Annars kan du alltid ringa på 031-206666 eller
maila oss på festu@festu.se. Eller komma förbi vårt rum i Kårhuskällaren, vi
är skrämmande ofta där.
/FestU

Barhjälp sökes!
Våran Bacchus vill ha hjälp! Det behövs barhjälp till Valborgskalaset. Som
s.k. barpuffare står du i baren under kalaset, och som tack för detta får du
förtur till alla aktiviteter (bl.a. radiobilar), samt ett stort tackkalas efter kalaset,
där det bjuds på ett och annat. Intresserad? Skicka ett mail till %@festu.se.
/FestU

Hej alla!
Sommaren närmar sig med stormsteg! Snart är sista tentan gjord och
sommarlovet knackar på dörren. Men
misströsta inte, du kan fortfarande ha
kul på skolan i sommar. Jobbar du hos
oss på Sommarklubben kan vi garantera dig en sommar du sent glömmer.
Mejla intresse på:
info@sommarklubben.se
så hörs vi snart.
Ps. Vill man inte jobba är det fortfarande premiär 1:e juni. Ds.
Glass och ballonger
/Sommarklubben

