Kultur

25/4
BIO 19:00
Gangs of New York
RunAn-salen
27/4
BIO 19:00
Spider
RunAn-salen

Kalas
4/4

All Time High
19:00 (Delta)

Efterlysning!
Tigern som hänger på axeln av
en i Deltas overaller bytes mot en
flaska Whisky. Erbjudandet gäller
alla utom Delta.
// CCC
ps. Tigerjägare, ring 18 45 35

INUG- infomöte 25/3 18.00
Ingenjörer och naturvetare utan gränser jobbar för att bidra till en hållbar
utveckling i u-länder genom att sprida
teknisk kompetens. Just nu håller vi
att bygga upp ett kunskapscenter vid
Viktoriasjön i Kenya. Vill du hjälpa
till? Är du nyfiken på möjligheten
att ex-jobba i Kenya? Kom på vårt
infomöte den 25/3 18.00 i seminarierum 2002 i V:s forskarhus (samling
17.55 utanför huvudentrén till forskarhuset).
Välkomna! önskar INUG och c.mil,
www.inug.nu

HURRA

Tycker Du...

Lördagen den 29:e mars firar ChalmersBaletten och AllianceOrchestret
gemensamt 40/55-årsjubileum. Vi
utlovar i samband med detta en
fartfylld jubileumsshow i Konserthuset, innehållande musik, dans och
magiska trick. Priset är 90 kr. Missa
inte detta tillfälle att få se oss framföra en genomarbetad show för en
gångs skull ;-)

...att det finns för få Chalmerister och
för många teknologer på Chalmers?
Är gemenskap, stolthet och tradition
tre ord som tilltalar Dig?
ChS Marskalksämbete söker likasinnade. Svarar Du ”ja” på ovanstående frågor ska Du kontakta oss på
marskalk@chs.chalmers.se!
/Ämbetet

För mer info eller för att köpa biljetter kan ni maila till
info@balliancen.com,
respektive
biljetter@balliancen.com.
/ChalmersBaletten &
AllianceOrchestret

DANSAFTON 5 APRIL
Chalmers danssällskap ordnar
dansafton lördagen 2003-04-05 kl.
19:00 i lilla salen i det nya kårhuset! Vi kommer även att ha en
prova-på kurs i jitterbug som börjar
kl 18:00! Titta gärna på
h t t p : / / w w w. c h s . c h a l m e r s . s e /
~dance för mer information.
Hjärtligt välkomna!
Chalmers danssällskap

Gillar du att fotografera?
Chalmers Film- och FotoCommitté
söker nya medlemmar. Vi plåtar allt
från fester och jippon till porträtt och
reklam. Låter det intressant? Titta in
på vår hemsida eller kom ner till vårt
rum under lunchtid:
http://www.chs.chalmers.se/~cffc
CFFC

ChIEF
Chalmersidrottsförening Informerar
om Träningstider vt -02 TIS 17.15
- 19.15 Innebandy TORS 17.15 19.15 Innebandy SÖN 15.00 - 16.00
Aerobic Alla träningar sker i kårhallen. Anmälan till Innebandy sker via
ChIEFs hemsida. Till aerobic behöver ingen anmälan göras. Varmt välkomna!
// ChIEF

SÖK KS !!!
www.chs.chalmers.se

Skapa (en) historia
Chalmersspexet Vera söker tema för
sin första uppsättning. Skriv ner vad
du tycker att spexet ska handla om,
helst i form av ett synopsis, och
lämna in till oss senast 31/3 så kan du
vinna ett schysst pris och
ofantlig ära.
se www.spexet.chalmers.se för mer
info.
//Spexet

BAMSE
söker en ny styrelsemedlem! Intresse
anmäls till oss på
bamse@chs.chalmers.se!
Vi har övningshäfv på onsdag Lv3 (2
april). Alla som är intresserade är
välkomna dit! Tid och plats: 18.00 i
BAMSErummet (på föreningstorget).
Du behöver inte kunna häfva sedan
innan! Medlemskap kostar endast 40
pix och innebär gratis öhl och roliga
aktiviteter under resten av läsåret!
Puss&Kram!/BAMSE

SÖK TOFSEN !!!
www.chs.chalmers.se

Lunchmöte!
c.mil, miljöförening på Chalmers, har
i vanlig ordning lunchmöte på onsdag
kl.11.55 i Kemifiket, där dagens rätt
varje onsdag är KRAV-märkt. Välkommen!
//c.mil@chs.chalmers.se
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Hurra nu finns bion igen!!

Programkommittén PU presenterar
Lördag 5/4 (lv3): Konsert:
DIVISION OF LAURA LEE
Biljetter i kårhuset lunchtid av PU.
Chalmersbion lp4
-------------------Samtliga föreställningar börjar kl
19.00.
Biljettpris: 40:-/föreställning, filmkort
(medlemskap i PU:s filmklubb á
40 kr, giltigt 6 månader) krävs.
Lv 2:
Tisdag 25/3 Gangs of New York
Torsdag 27/3 Spider
Lv 3:
Tisdag 1/4 8 kvinnor
Torsdag 3/4 Tala med henne
Lv 4:
Tisdag 8/4 (se PU:s hemsida snart)
Torsdag 10/4 I Spy
Intresserad av film, musik, eller
kultur?
Sök PU!
maila pu@chs.chalmers.se
http://www.chs.chalmers.se/~pu

Byggveckan närmar sig med stormsteg så vi ger CCC ordet.

Kokalolasos fofinontot!
 Alla som bygger än välkomna till vårt stormöte i RunAn den 25/3 (nu
på tisdag) där vi kommer ha lite info samt försäljning av
VSGOFPABCG-biljetter. Det börjar kl 12:30.
 Är du vagnschef, så glöm inte bort vagnschefskalaset som är den 28/3,
om det nu inte är så att du prioriterar någon annan halvdan studentfest, t
ex i Linköping.
 Programsläppet kommer äga rum måndagen den 31/3 dels på Teknolog
gården och dels utanför källarn. Där får alla vagnar sina rockar, samt
programmen. Obligatorisk närvaro för alla vagnar!
 Som vanligt vill vi påminna om att det är bra att redan nu ha ett färdigt
koncept för hela vagnen, med ett gäng rim, planer på byggen osv, så att
det hela blir så genomtänkt och roligt som möjligt!
 Byggportalen är nu också öppen, så alla vagnschefer kan logga in och
fylla i all information om vagnen, så att det fungerar smärtfritt när bygg
veckan väl börjar!
 Tillsist, vill vi säga att det är nu mindre än en månad kvar tills bygg
veckan börjar, så snart är våren och sommaren här! Blir du inspirerad av
våren, så är det bara att skriva en dikt och maila oss den, så ska vi publi
cera den så att fler blir glada! Kram och Puss!
//eder Committé
Chalmers Cortège Committé
ps. kramglada, ring 18 45 35

