Tarantella söker ny styrelse

Hallob!

Vill du vara med i ett glatt gäng
och verka för ökad trivsel bland
tjejer på Chalmers? - Då ska du
söka till Tarantellas styrelse! Är du
intresserad eller har frågor, maila
till tarantella@chs.chalmers.se eller
kom ner till vårt rum i kårhuset och se
hur vi har det. Vi har lunchmöte varje
onsdag.
/Tarantella

Nu är det snart sommar och alla tjockisar i blå shorts ser fram emot att sola
sina bleka ben och dricka öl i parken.
Innan sommaren har vi inga fler arr
att jobba på men vi finns fortfarande i
krokarna och sköter uthyrningar med
mera. För er aspar som är sugna på
att hänga med alla coola lobare är
det bara att komma ner till vårt rum
och käka lunch, kolla på film, dricka
öl eller göra någon annan godtycklig
syssla. LoB stänger för sommaren
då tentaveckan startar. Men det kan
hända att undantag kan göras för eventuella eftertentaraj... Så våga skicka
ett mail. Ha det gött i sommar!

Barockt!
Bara för att terminen närmar sig sitt
slut är det inte för sent att gå med i
Chalmers kanske roligaste förening.
Chalmers Barockensmble repar måndagar 18:15 i KS11 och spelar barock
musik från alla genrer och epoker. Ta
med dig ett intrument eller låna/ lär
dig av oss. Välkommen!
www.chs.chalmers.se/~barocken
/Barocken

Läsårets sista byggvecka
Efter tentorna och tentarajen är det
dags för CBK att styra upp terminens
sista byggvecka. Vi börjar måndagen
den 30e maj med att göra klart vår
fina nybyggda bar och veckan fortsätter under glädje, sång och arbete tills
torsdagen den 2a juni. Vill du aspa
CBK eller bara njuta av sommarledigheten med lite fysiskt arbete och
fint väder så hör av dig, det finns plats
för dig också!
/Chalmers BastuKommitté
bastu@chs.chalmers.se

Marskalksämbetet vill att du
kontaktar dem!
Om du vill hålla på med de finaste
festerna, nobelmiddagen, baler och
mycket mer så kontakta Marskalskämbetet som nu söker folk till ett nytt
fantastiskt år www.chs.chalmers.se/
~marskalk,
/Marskalksämbetet
marskalk@chs.chalmers.se

PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
kronor.”
/LoB

Danskvällar med prova-påkurser
Terminens återstående danskvällar
infaller följande datum: 14 maj med
kurs i Wienervals 18.00. 11 juni med
kurs i Gammaldans 18.00. Båda gångerna fortsätter vi med blandad dans
från ca 19.30. Lokal Lilla salen i kårhuset. Inga förkunskaper och ingen
föranmälan nödvändiga.
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers danssällskap
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T9, särskrivningens moder

Vinnarna i Cortègen 2005
Juryn, med dess ordförande Lasse
Brandeby i spetsen, kunde efter överläggningar enas om följande vinnare
i Cortègen 2005:

Gustav II Adolf tar nu sommarledigt!!
Missa inte chansen att se oss i höst!!
Vi ser fram emot massor av spexglada chalmerister i publiken som
klappar in ännu fler och ännu bättre
omstarter. I höst spelar vi som vanligt
i stenhammarsalen 2-3 sept, 23-24
sept och 30 sept-1 okt. Vi ses!
/Chalmersspexet Bob

Picknick i det gröna
Onsdagen den 18/5 kl.12 bjuder
Tarantella alla medlemmar på picknick-lunch (god buffé utlovas!) vid
Geniknölen. Ta med ett glatt humör
och njut av att sommaren är nära!
Välkommna!
/Tarantella

Bästa vagn
1. Amfall är bästa försvar (KfKb),
10000 kr
2. Extreme fakeover (AE), 5000 kr
3. Bush vs Kerry (Z), 3000 kr
Bästa lösnummer
1. Barnvagnen (V), 7000 kr
2. Amish my ride (KfKb), 4000 kr
3. Trehjuling (M), 2000 kr
Bästa tekniska lösning
Minicab (M), 4000 kr

under året, där folk flockas framför lathunden på

dare i diverse tidningar hittar man dessa små

väggen för att avläsa vad 30% rea på klädesplag-

språkförbistringar. Ögat ser det, hjärnan läser det

get som kostar 599:- blir. Liknande tanke slår mig

och föraktet växer. Jag pratar om särskrivningar.

att den intelligenta ordlistan, T9, i mobiltelefoner

Speciellt i forum på det berömda nätet stöter

är en stor bov när det gäller särskrivningar. Det är

man på särskrivningar i flertalet inlägg. Inte helt

nämligen så att ordlistan fixar inte sammansatta

sällan är någon kvick och påpekar den felande

ord när man skriver SMS. När det inte går att

som snabbt, tillsammans med någon annan som

skriva ”svärmorsdröm” som sammansatt ord utan

känner sig stött, sätter sig i försvarsposition.

man blir tvungen att skriva ”svärmors dröm”,
och därefter radera mellanslaget så luras nog en

-Jag kan väl inte hjälpa att jag är dyslektiker.

hel del till att det faktiskt skrivs som två ord.

Eller:

Nu var detta ett ganska banalt exempel men ni

-Är du så j*vla bra själv då? -Grammatiken i ditt

förstår andemeningen. Även om Fredrik Lind-

inlägg skulle få en svensklärare att tugga på stora

ström i ”Värsta språket” pratar om att skriftsprå-

linjalen.

ket utvecklas från talspråket så har jag svårt att se
en utbredd acceptans för särskrivningar. Speciellt

Juryns hedersomnämnade
Köttberget (KfKb), 2000 kr

Ovanstående kommentarer skulle säkerligen

som det i vissa fall ger en totalt fel bild av vad det

kunna dyka upp. Men hur är det egentligen med

är man vill framföra.

dyslexin? Det känns som att det är väldigt lätt

Bra jobbat alla som byggde Cortège
och ett stort grattis till vinnarna! Byggare, missa inte CCC:s tackkalas i
höst, ett kalas för alla som byggde
Cortége.

att skylla på dyslexi eller andra åkommor istället

OBS: Kommentarer angående felaktigheter i

för att erkänna att man gjort fel. En tanke som

texten

slagit mig är att det helt enkelt kan bero på lathet/

floffa@chs.chalmers.se

ovan

skickas

utveckling. De går nämligen hand i hand. I mataffären ser man inte helt sällan en yngling stå fibrilt knapprandes på sin mobiltelefon för att med
den inbyggda kalkylatorn räkna ut vad matkassen

Vinnare ring 18 45 35

Håll ut, sommaren är nära.
Premiär 1 juni, 21-03. Var?
Sommarklubben så klart!”

I vart och var annat forum på internet och i insän-

kostar, istället för att använda enkel överslags-

/CCC

räkning. Eller som på någon av de stora reorna

/Farbror Modulen

mailledes

till

