Kultur

PU visar bio i RunAn:
30/8 Världarnas krig
31/8 Världarnas krig
1/9 Mr & Mrs Smith
6/9 Lemony Snickets berättelse
om de olycksaliga syskonen
Baudelaire
8/9 Gråta med ett leende
PU arrangerar kurser:
8/9 Kustskepparexamen startar

Kalas

30/8 Gasque, V6
1/9 Pubrunda på hela Chalmers
2/9 Gasque, H6
3/9 Gasque, Z6
3/9 Club Killers i kårhuset
8/9 Gasque
9/9 Nollfinal i kårhuset, FestU

”Visste du att...”
... digital-TV är på väg?
... ettor och nollor är digitala?

floffa

Varför nyser man lättare när
man tittar i starkt ljus?
/Anders

Enligt lätta efterforskningar
är det endast ca 20-25% av
alla månniskor som drabbas
av denna åkomma. En trolig
orsak till detta fenomen är
ett ärftligt fel i nervsystemet. Detta har studerats och
av någon anledning drabbas
kaukasier betydligt oftare
än andra människor. Folk
som har denna åkomma tilllåts inte bli stridspiloter. Så
nu vet du det.
/F.Modul

Hur många Tofsen går det
på en modul?
/Frågvis
Beroende på hur man ser
på frågan och på vem man
frågar, får man olika svar.
/Modulen
Du som vill säga något
viktigt, fråga något klurigt,
dela med dig av något vettigt eller bara se ditt mail i
tryckt form är hjärtligt välkommen att skicka in ditt
bidrag till:
modulen@chs.chalmers.se
eller:

floffa@chs.chalmers.se

... tvåor och treor inte är lika
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Hej!
Välkommen tillbaka till skolan efter
en lång och välbehövlig sommar!
Sakta men säkert kommer ni hitta tillbaka till lunket att hänga med kompisar, gå på pubar och tentaplugga.
På Chalmers är inte livet längre som
det alltid har varit utan det har skett
en del förändringar under sommaren.
Nytt för i år är att man ska anmäla sig
till de tentor man vill skriva - det sker
inte per automatik längre. Tänk dock
på att du bara kan anmäla dig till
tentamen på kurser som du är registrerad på! Anmälan görs på studieportalen - www.student.chalmers.se och
man kan göra det tidigast 5 veckor
före tentamensdatum och senast två
veckor innan tentamenstillfället. Om
du har problem med att anmäla dig ska
du kontakta ditt studentcentrum. Har
du frågor om detta eller något annat
som rör din utbildning är du välkommen att kontakta oss i Utbildningsenheten.
Soliga hälsningar!

digitala som ettor och nollor?
... om du köper en digitalbox
kommer du kunna se alla nödvändiga ettor och nollor i framtiden?
...slutet på filmen inte blir bättre
bara för att det visas digitalt?

En funderare:
Det är omöjligt, eller
åtminstone väldans
svårt att nysa med
ögonen öppna.
Tänk på det!

/Utbildningsenheten

Revolution med digital-TV
Digital TV håller på att lägga sina
binära armar om det svenska folket,
vara sig vi vill eller inte. Då detta kan
kännas lite skrämmande och kanske
en aning förvirrande, kommer nu
Modulen att på ett enkelt sätt förklara
allt du behöver veta om framtidens
teknik. Digital-TVns intåg kommer
hos oss vanliga medborgare i första
hand att innebära två saker.
För det första kommer vi alla att
behöva spendera en massa pengar på
ny elektronik då den gamla trotjänaren inte längre kommer att fungera utan en extra box. Nämnas
bör också att kostnaden för detta
kommer att kännas i plånboken
för många hushåll och inte minst
för oss studenter som redan käkar
havregryn med vatten och ketchup till
frukost.
För det andra kommer TV programmen som sänds inte att bli bättre
med digital TV. Vi kommer fortfarande att matas med samma utbud av
nyheter, såpor, dokumentärer och film
som tidigare. De otroligt intressanta
ordleksprogram som sänds flertalet
timmar om dagen i alla reklamkanaler (en eloge till SVT vars testbild
slår dessa program med hästlängder)

kommer fortfarande plåga gemene
man. I vissa fall kommer till och
med programmen bli sämre. Tänk er
själva; att ha kurat ner sig i soffan
med nypoppade popcorn och slår på
tvn några minuter innan fredagsfilmen ska börja. Då är det inte alltid
man vill ha optimal upplösning och se
precis allt i rutan, vissa saker slipper
man helst. När nyheterna har slutat
och reklamen går på dyker plötsligt
en stor tysk farbror upp i rutan
med munnen full av brun sörja
och pratar med sitt barnbarn på en svårbestämd dialekt om vuxengodis. Hade
gärna sluppit att hans mustigt chokladiga mun tagit
upp halva väggytan i rummet med
en klarhet och skärpa som gör att
man ser långt ner i halsmandlarna på
gubben. Vid dessa tillfällen kommer
man garanterat att längta tillbaka till
det hederliga analoga bruset vi är
vana vid.
Modulen är inga bakåtsrävande
gamla rävar som motsätter sig ny
teknik, tvärtom. Dock finns det oftast
betydligt större problem med svensk
TV än kvaliteten på bilden.
/Farbror Modulen

Tjipp och hej

Hallob!

Glada sångfåglar!

Halloj!

Club Killers i Kårhuset!

Studentkåren har under sommmaren
byggt om sin webbplats från grunden.
Det innebär å ena sidan en del förvirring och å andra sidan en bättre och
mer framtidssäker webbplats. Föreningar och kommittéer kan hjälpa till
genom att fylla på med innehåll eller
föra över innehåll från gamla webbplatsen. Besökare kan visa tålamod,
komma med glada tillrop, skriva i
buggraporteringsforumet samt logga
in och använda alla de extrafördelar
de får som medlemmar i studentkåren.
/Albert Svensson, informatör
Chalmers Studentkår

LoB är tillbaka efter sommaren med
utökade förråd och redo att rigga
kalas för nollor och andra. Efter en
stor och cool rigg i Lisebergshallen
vid nollmottagningen hoppas vi att
alla ny Chalmerister vet vilka Ljudoch Bildgruppen LoB är. Om någon
råkade missa detta så är vi kårkommittéen som har störst... Vi riggar och
kör ljud och ljus på kalas och konserter på skolan. Som vanligt har vi
uthyrning varje dag i veckan kl. 12.00
till 12.30 utom söndagar. Då kan teknologer och andra hyra ljud- och ljusutrustning för en billig penning. Är
man nyfiken på vilka vi är eller vilka
tuffa grejer vi har i våra förråd är det
bara att komma förbi vårt rum på föreningstorget i kårhusets källare och ta
en öl eller en slurk kaffe och snacka
strunt ett stund.
Vi ses på kalasen och konserterna!

Chalmers Sångkör består av ”Damkören”, ”Kammarkören” & ”Manskören”
Välkomna att anmäla er till uppsjungning under läsvecka 2. Anmälningslista kommer upp i kårhuset inom
kort.
www.chs.chalmers.se/~choir
/Chalmers Sångkör

Onsdagen den 7:e september arrangerar EKAK häfv i form av NollpoQuarlen, där varje sektion ställer
upp med ett lag nollor. Det kommer
häfvas flaska, halvliter, liter och bierstaphette. Vinnande sektion får äran
att ta emot den ståtliga vandringspoQuarlen. Ska ni inte häfva så kom
och titta och mingla med resten av
partypiraterna.
Quack!!!
/EKAK

Grymt gung blir det när rocksteady/
reggae/ska-storbandet Killers med
gäster gästar Chalmers! Bandet, som
består av medlemmar ur bl.a. Weeping
Willows, Moneybrother, The Solution, Doktor Kosmos med många
flera, spelar i Entré (Kårrestaurangen)
lördag den 3 september. Dörrarna
öppnas kl. 20, bandet spelar kl. 22
och eftersläppet, med dansgolv, tre
barer, gäst-DJ´s och gratis inträde
är öppet till kl. 03. Förköpsbiljetter
kostar 100:- för Chalmersstuderande
och 160:- för övriga, dessa kan du
köpa på Cremona, DC eller av PU
lunchtid i Chalmers Kårhus. Pris i
dörren är 160:-. Det kommer bli en
grym konsert! Du kommer att ångra
dig om du inte var där..
PUss!
/PU

Bästa/Bäste Nolla/Teknolog!
En ny termin tar sin början och vad
kan väl då vara bättre än att fira sensommaren med några toner...
Chalmers Barockensemble är Sveriges kanske enda studentorkester med
symfonisk sättning, så om Du spelar
något lämpligt eller kanske vill lära
Dig något nytt är Du varmt välkommen till oss. Vi repar måndagar kl.
1800 i KS11, kemihuset.
För mer information och karta se:
h t t p : / / w w w. c h s . c h a l m e r s . s e /
~barocken/
För Bach i Siden
/Chalmers Barockensemble

Athena
(Tarantellas mentorprogram för tjejer
på chalmers i årskurs 2 el. 3.)
Som adept får du en personligmentor
i arbetslivet, där ni själva bestämmer
samtalsämne och tid. I programmet
ingår också en förläsningsserie inom
olika ämnen.
Sök genom att skriva en _ till en A4
sida om vem du är, dina intressen
och varför just du ska bli antagen.
Maila till tarantella@chs.chalmers.se
märk Athena senast den 9/9. Frågor
går också bra att maila.
/Tarantella

PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
pistoler!”
/LoB

En välkomsthälsning
Tarantella hälsar alla välkomna tillbax efter sommaren! Kom och träffa
oss i nya styrelsen i kårhuset må&tis
lv.1, powerwalka med oss lv.2 och
mys med oss på Vin&Ost kväll 14/9
lv.3!
/Tarantella

BK Välkomnar nollan till
bastun!
Chalmers Bastukommitté vill tipsa
alla nollor och phaddrar att gå på bastukalas då bastun är både stärkande
för kroppen och en utmärkt form av
festlighet.
Vi i CBK tycker om att bygga, basta
och dricka øhl. Om du också tycker
om sådant är du välkommen att söka
styrelsen eller bara följa med oss ut
och bygga i Chalmersbastun!
/CBK

Danssugen?
Då ska du komma till Chalmers Danssällskap! Höstens första danskväll
äger rum den 3 september i Lilla salen
i Kårhuset.
Vi inleder med prova-på-kurs i någon
dans (ej helt klart än, se vår hemsida)
kl. 18.00 och fortsätter med blandad
dans från ca 19.30. Inga förkunskaper eller föranmälningar krävs.
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna!
Se även vår hemsida:
www.chs.chalmers.se/foreningar/dance/.
/Chalmers Danssällskap

Nollfinal!
Nu när hösten närmar sig kan det
vara skönt att lätta upp med lite kalas.
Lördagen den tionde september arrar
FestU Nollfinalen. På kalaset kommer
du, förutom de grymma dansgolven
och otaliga barerna, bland annat finna
Clawfinger live på scen, bungyrun,
hoppborg, trubadur och karaoke. Vill
du uppleva något annorlunda eller
bara vara en vänlig själ kan du hjälpa
innan, på eller efter kalaset genom att
”puffa”. Mer information finner du på
vår hemsida: www.festu.se
/FestU

Tänder du på brass?

Gå med i spexet!
Veraspexet vill ha mer folk! Vill du
spela piano, pyssla med ljud eller ljus,
jobba med PR eller spela något annat
kul instrument - hör av dig till oss!
www.spexet.chalmers.se/vera
veraspexet@chs.chalmers.se
Ha de gött!
/Chalmersspexet Vera

Nu kör vi igen!
Chalmersspexet Gustav II Adolf är
tillbaka på Stenhammarsalen. Ta
chansen och se årets succéspex. Föreställningar ges 2, 3, 23, 24 & 30/9
samt 1/10. Biljetter köpes lunchtid i
biljettkuren i kårhuset eller via Konserthusets biljettkassa 031-726 53 10
eller www.ticnet.se. Rabatterat pris
för Nollan första spelhelgen. Hjärtligt
välkomna!
/Chalmersspexet Bob

Vill du bli praktfull? Kom och tuta
med oss i AllianceOrchestret! Alla
chalmerister välkomnas på nymblerep måndagen 29 aug, 5 sep, 12
sep och 19 sep i Kårrestaurangen kl.
19.00.
www.tfcs.chalmers.se/alliancen
/Alliancen

Censurerat
Det ryktas att XXX XXXXXXX
XXXXXXXX kommer att spela i
XXXXXXXX. Det ryktas också att
Chalmers XXXXXXX Committé är
tillbaka från semestern. Vi kommer
att ägna oss åt XXXXXXXXXXXX
och XXXXXXXXX samt utföra
XXXXXXX och andra osedligheter
i XXXXXXX. I nästa läsperiod blir
det XXXXXXX och XXXXXXX.
Väl mött!
/Chalmers XXXXXXX Committé

Poolen avstängd 5/9 - 16/9
Under tiden 5 september till den 16
september kommer poolen i kårhuset att hållas stängd. Detta eftersom
vattnet i poolen kommer att tappas
ur för byte av vatten och underhåll
av anläggningen. Bastun kommer
att vara öppen som vanligt 7-23.
/Husansvarig

Nollbio!
Det är nollbio på gång! PU, tillsammans med LoB, visar bio i RunAn,
Chalmers egen biosalong i Chalmers
Kårhus. Om du ännu inte varit på
bio där är det definitivt värt att kolla
upp! Nollbion när företrädesvis till
för Nollan, som kommer in gratis
med nollbricka. Övriga är givetvis
också välkomna, till ordinarie pris,
d.v.s. 40:- för medlemmar i PUs filmklubb, där de som studerar på Chalmers och betalt kåravgift automatiskt
blir medlemmar. Tisdag 30/8 och
onsdag 31/8 visas Världarnas Krig,
torsdag 1/9 visas Mr&Mrs Smith. Filmerna börjar kl. 19.00. Läs hela bioprogrammet för läsperiod 1, och mer
information om Club Killers, på vår
hemsida:
www.chs.chalmers.se/~pu.
PUss!
/PU

