Kultur

1/10 Oktoberfest, Kyrkan
7/10 Nevermore,
Restaurangen

Kalas

1/10 Oktoberfest, Kyrkan
4/10 Spexbar, Bulten
”Visste du att...”
...oktoberfest är en årligen åter-

floffa

Klargörande angående kräftans
ursprung:
1. Kräftdjuret kräfta uppfanns inte
av danska hovet, däremot spred
danskarna dessa till Sverige.
2. Kräfta, cancer uppfanns inte
heller av danska hovet. Denna kräfta
var känd åtminstone 1500 år f.Kr.
/Dragos är vis
Hur vis är Dragos?

från

/Farbror M.

...en tränad tysk dam med tillräck-

Dragos är visare än Loket.
/Känd vetare

kommande

bröllopsfest

1810?

lig armstyrka kan bära mer än
10st Maß samtidigt?

Vem är kungen i djungeln?

Mina finskar har tappat lokalsinnet
och simmar numera uppochner. i
sitt akvarium. Varför gör de så?
/Ålefeskarn
Min frisyr slår i dörrkarmen varje
gång jag går in genom ytterdörren.
så att jag blir alldeles lurvig. Vad
ska jag göra?
/R.Aschberg
Har du något att dela med dig av?
Tveka inte att skicka in ditt bidrag
till: floffa@chs.chalmers.se

/Blåklint

...på oktoberfest i Munchen dricks
ca 6 miljoner liter öl på 16 dagar.
...på Chalmers har vi bara en dag
på oss att göra samma sak?

floffa@chs.chalmers.se

RASP #141 kommer i November. Håll utkik!
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Debattfnatt

Hej, mitt namn är Farbror Modulen.
Ni kanske minns mig från klassiker
som: ”Bli inte en broiler”, ”Är du
lat och otränad? Sluta med det!”
och ”Kasta inte kultur på mig!”.
Dagens program kommer att handla
om andra program, nämligen TVdebatter. Dennaa hemska företeelsesom i och för sig ofta har viktiga och
intressanta debattämnen fyller egentligen ingen annan funktion än att reta
upp tittare och de medverkande gästerna.
Vanligtvis är programmet en halvtimma långt och temat är av typen:
Hur ska vi rädda världen? Ett antal
”experter” är inbjudna för att säga sin
mening i nationell tv. Någon professor i biologi, en dokusåpakändis
som tidigare varit med i greenpeace,
en gammal miljöminister och givetvis
allas vår Bert Karlsson. Dessa typer
med väldigt bestämda åsikter ska tillsammans försöka enas om bästa lösningen på problemet i fråga.
Varje person får prata en minut i
taget och för vissa människor är inte
detta något problem. Tänk er att Ingemar Stenmark hade varit debattör:
”Jo, det ordnar sig nog, de e bar å

åk”. Inga problem, men varken professorer, mediekåta c-kändisar, politiker eller Bert Karlsson har gjort sig
kända för att fatta sig kort. Följden
av denna tidspress blir att programledaren irrar omkring som en stucken
gris och agerar lekledare/dagisfröken.
I och för sig är detta inte helt åt
skogen för om programledaren skulle
försöka styra ämnet åt något håll eller
ställa kluriga frågor hade nog till och
med de bystigaste paradise hotel-brudar rynkat lite på näsan. Förkunskaperna hos programledaren är oftast
så minimala att vilken tjomme som
helt ur publiken skulle kunna verka
mer insatt i ämnet och alla människor hemma i tvsofforna känner sig
enormt smarta när de följer med i
debatten.
Om en programledare mot förmodan skulle ställas mot väggen av
en debattör finns det som tur är en
sista utväg: de fjantiga inskickade 160
tecken långa SMS som svenska folket
bidrar med. I någon trängd situation
eller när alla bara skriker i mun å varandra kan programledaren alltid luta
sig mot denna lilla rullande remsa
längst ner i bild. Inte nog med det,

SVT tjänar bra med pengar på alla
åsikter som tar sig in den mobila
vägen men det kanske är värt pengarna att se sitt textmeddelande fladdra
förbi under några sekunder. Det är
nästan som att själv vara med i tv ju,
och om man har tur kanske det går att
tjata sig in i dörren på någon kändisfest med detta som argument.
Nåväl, all tv är inte bra tv. Hör av
dig till programmakarna och meddela
dina åsikter. Ju fler som gör detta,
desto större chans är det att någonting ändras. Debatter gör sig bäst när
de medverkande får tala till punkt
och/eller i skriven form såsom ledare
i tidningar, valfritt samhällsmagasin
eller i Modulen.
/Farbror Modulen

Till alla chalmerister!

Hallob!

Hej!

Sitter du och har det tråkigt därhemma? Sitter du och undrar om du
det finns något finare i världen än
en enrummare med trinettkök? Sitter
du och undrar om det finns några
finare personer än föreningsmänniskor i overall? Då har du hittat rätt!
Vi är en fin kommitté med högt i
tak och med en dynamisk organisatorisk struktur. Vi söker medarbetare/
resurser som kan vidareutveckla en
stabil vertikal organisation i att gå
från ”utvecklande” till ”entreprenörisk”. Känner du en drivkraft att
glädja hundratusentals göteborgare
våren 2006 och att med innovativa
grepp förnya och fördjupa gemenskapen hos de nyanlända chalmeristerna
skall du inte tveka att söka Chalmers
Cortège Committé.
Puss på er,
/CCC

Nollningen är avklarad för iår men
det betyder inte att Chalmers Ljudoch Bildkommitté lägger sig på latsidan. Vi fortsätter i full fart med nya
konserter och kalas. Närmast kommande har vi en PU-konsert 8/10 med
det amerikanska metalbandet Nevermore samt support.
Naturligtvis fortsätter vi även med vår
uthyrningsverksamhet för att teknologer och andra ska kunna hyra ljud-,
ljus och bildutrustning för en billig
peng. Bland annat kan man hyra det
berömda LoB-kitet, karaoke-kit, discobollar, häftiga ljuseffekter och
rökmaskiner. För att få mer information om våra grejer kan du gå
in på vår hemsida där det även
finns prislista och lite annat roligt.
www.chs.chalmers.se/~lob
Även aspningen till LoB är (som
alltid) i full gång. Vill du aspa eller
bara kolla lite vad vi pysslar med
är det bara att dyka upp på vårat
rum på föreningstorget i kårhuset och
ta en kopp kaffe eller motsvaranda
(eller ingenting alls för den delen)
och snacka lite om livet, högtalare,
vilken färg som gör dansgolvet snyggast, varför måsat flyger så konstigt
eller något annat. Vi är garanterat på
rummet alla luncher utom söndagar
då våra öppettider för uthyrning är
måndag till lördag 12.00 - 12.30.
Troligtvis kan ni även hitta oss där på
många andra tider.
Obs! LoB-kit kostar fortfarande 250
lökringar!
/LoB

Har du någonsin undrat hur du skulle
se ut i blå hängslebyxor? Vill du lära
dig, eller kan du redan, stå på händer,
agera sten, enhandshäfva, dubbelhäfva, lyfta, kastas, krypa, kramas,
hjula eller nåt annat akrobatiskt?
Bamse-styret har en plats ledig och
vi vill att du aspar! Du behöver inte
kunna häfva, vi lär dig! Skicka ett
mail om skriv en rad om sig själv till
bamse@chs.chalmers.se.
Puss och kram!
/Bamse-styret

Nästa event med Tarantella...
...blir i lv.1! Vi jobbar redan nu med
att anordna en workshop med nyexaminerade tjejer från olika företag i
Göteborg. Håll ögonen öppna för mer
info om detta! Om ni har frågor eller
vill bli medlemmar, kontakta oss på
tarantella@chs.chalmers.se
/Tarantella

Mörkrumskurs
Nu är det dags för mörkrumskurs hos
CFFC igen. Kolla
www.cffc.se för mer info.
/CFFC

presenterar höstens
ASPNING!
Stämmer detta in på dig?
- Du älskar musik och vill gärna hålla
dig uppdaterad om alla nya låtar som
kommer.
- Du vill bära tung ljudutrustning och
vara uppe sent på nätterna.
- Du kan tänka dig att spela all möjlig
musik bara folk dansar och har kul.
- Du är en skön person som gillar
att släppa loss tillsammans med dina
vänner.
- Du har inget annat speciellt för dig
dom närmsta två åren förutom att
hänga i kårhuset…
(OBS! Du behöver ingen tidigare
erfarenhet av DJ:ande!)
Skicka då ett mail till oss så fort som
möjligt, helst innan måndag 26/9 där
du skriver ditt namn, ålder och mobilnummer, vilken sektion du går på och
vilken årskurs du går i och kanske
nån rad om varför du vill aspa Svea!
svea@chs.chalmers.se
Mer info om vilka vi är och vad vi
gör finns här:
www.chs.chalmers.se/~svea
/Svea

Sista chansen!!!
GUSTAV II ADOLF
endast 2 föreställningar kvar:
30 september och 1 oktober HÖSTBUSK!!
Biljetter finnes i ett KÅRHUS nära
DIG!
Glöm inte heller att det snart är
dags för DIG att SÖKA nästa års
spex! Är du duktig på att sy, sjunga,
göra PR, spela något instrument
eller vara en kul prick?? Se
www.spexet.chalmers.se för vilken
post som passar just DIG!
Eller är du kanske SUGEN på att
skriva synopsis?? se info lappar runt
om på Chalmers eller spex-hemsidan.
Vi ses!!
/Chalmersspexet Bob

Programkommittén PU presenterar:
NEVERMORE
Många långhåriga huvuden blir det i
Kårhuset den 8e oktober, då Seattlebandet NEVERMORE med supporting acts: Danska MERCENARY
och tyska DEW-SCENTED står på
scenen! Du som Chalmersstudent har
privilegiet att kunna köpa en förköpsbiljett till det mycket överkomliga priset av 120 riksdaler, medan
entré i dörren samt förköpsbiljetter
för övriga kostar 210:-. Förköpsbiljetter kan du köpa på Cremona
och DC fr.o.m. måndag 26/9 samt
av PU lunchtid i Chalmers Kårhus
fr.o.m. måndag 3/10. Åldersgräns 18
år, insläpp från kl. 20.00. Missa
dessutom inte PUs övriga konserter
under hösten, WEEPING WILLOWS
12/11 samt SVENSKA AKADEMIEN 3/12.
PUss!
/Programkommittén PU
P.s: Nu finns info om PUs bio och
konserter som egna flikar under ”aktiviteter” på kårens hemsida! D.s.

Höstes fetaste EferTentaRAJ
står ZEXET för! Lördag 22/10 (lv8)
arrar vi Gasquen som aldrig förr! Ses
där!
/Zexet

Ljudintresserad?
Veraspexet behöver hjälp med att
höras! Kontakta oss om du vill bli
ljudmästare i spexet, inga förkunskaper krävs, vi lär dig det du behöver
kunna!
/Chalmersspexet Vera

Veckans citat är hämtat från den ungerska översättningen av The Simpsons:
HOMER je zamisˇljen kao lik od 36 godina

Oktoberfest !

