Kultur

3

17/2: Whiskyprovning
11/3: Jävlaranamma

Kalas

17/2: Beachgasque
18/2: Beachgasque igen
24/2: God vs Ond sittning.

Bio

Tisdag 14/2: Ingen
visning p.g.a. CHARM
Torsdag 16/2: King
Kong

”Visste du att...”
...om man skriver ett mail där
det står att modulen tar emot
”bidrag i ren text” får man
ännu fler word-dokument i
mailen...
...det är asjobbigt att få worddokument..
...om man inte vill få sitt mail
söndertuggat av en arg hund
så bör man skriva sin rena,
oformaterade text direkt i
mailet...
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CHARM 2006 !

Ahd-diagnostiserad

Årets höjdpunkt på arbetsmarknadsfronten nalkas. CHARM är din chans
att ta reda på vad du vill jobba med, ta
kontakt med framtida arbetsgivare och
skaffa dig sommarjobb eller exjobb.
Vi hoppas att alla chalmerister besöker
mässan och kikar genom det fönster
mot framtiden som CHARM förverkligar.
Mässan går av stapeln den 14-15/2 och
fyra företag har tillkommit efter katalogtryck, nämligen Google, Netcompany,
Schlumberger och Dataföreningen Väst.
Information om dessa företag finns på
www.charm.chalmers.se och även i det
kompletteringsblad till katalogen som
finns runt om på skolan. Vi vill också be
er alla att kika efter CHARMören, vårt
informationsblad med viktiga hålltider,
så som mässans öppettider, intressanta
föredrag och spännande företagspresentationer. Till er hjälp under CHARM
kommer ni även ha CHARMkommittén som kommer att bemanna en egen
monter precis innanför entrén till kårhuset. Där kan ni få svar på alla frågor
ni kan ha om mässan. Väl mött under
CHARM 2006 den
14-15 februari!

Till att börja med vill Farbror Modulen påpeka att han kunde skrivit
om Muhammedkarikatyrer, storpolitik eller tyska guldhamstrar, men
skiter i det.

Hälsningar Erik och
Johanna iArbetsmarknadsenheten

I tider då karikatyrkonflikter avlöses
av CHARM-dagar gäller det att inte
blunda för det oundvikliga. Som en
milstolpe i almanackan dyker den upp
år efter år och kräver en helHJÄRTAD insats. Just det, vi snackar Alla
Hjärtans Dag. Om du har, eller planerar att få, fast sällskap och inte
vet vad dagen H handlar om är du
redan sent ute. Planeringen har pågått
bakom din rygg i snart ett år. Vad
ligger bakom denna hype? Är den
kommersialismens triumf, eller ett
gyllene tillfälle för människor att visa
sin kärlek till varandra?
Modulen har studerat analyser av
spindelnät, spunna av kärleksdrogpåverkade spindlar för att deducera de
innersta mekanismerna i denna demoniskt romantiska högtid. Vid första
anblicken verkar alla hjärtans dag
(Ahd i fortsättningen) vara en slösarhelg i klass med alla helgons dag /
halloween -kittet. Speciell vikt fästs
vid likheterna kring namngivningen:

Allt som heter ”alla nåntings dag”
kan omöjligt undslippa en bismak av
efterkonstruktion. Det verkar som om
man har gett allt som inte kan försvara sig en egen dag. Helgon, hjärtan och menlösa barn biter ju inte
ifrån i första taget precis. Dessa svaga
element som driver runt som spöken i
vårt hårda samhälle av stål och betong
har blivit kassakossor mot sin vilja
i processer hemskare än vad till och
med Lukas Moodyson kan drömma
ihop.
Den andra sidan av myntet, den känslomässiga biten, verkar enligt spindlarnas intrikata nät, kännas närmast
förfalskad. Hur många människor är
extra kära på just denna dag? Det
är inte som om någon person som
uppfunnit kärleken blivit född på den
dagen, eller som om den personen
dött på den dagen.
Kort sagt verkar Ahd närmast ha en
katalytisk effekt i differentieringen
mellan de personer som kan anses
”singel” och de som inte kan det. Men
det vet man väl redan
om? Eller är det den
enda dagen man verkligen vet?
/F Modul

DANSKVÄLL 18/2 MED
PROVA-PÅ-KURS I
MODERN VALS!
Nästa danskväll äger rum den 18
februari i Scaniasalen i Kårhuset.
Prova-på-kurs i modern vals kl. 18.00
och blandad dans från ca 19.30. Ett
bra tillfälle för alla som är sugna på
att gå på vårbalen att prova på en
härlig baldans! Missa inte heller vår
kurs i baldans som börjar 19/2, se
separat information! Alla danssugna
och nyfikna är hjärtligt välkomna!
DANSKURS FÖR BALER OCH
ANDRA STORA FESTER!
Chalmers Danssällskap ordnar en
nybörjarkurs i baldanserna foxtrot,
vals och wienervals för alla som ska
gå på vårbal, bröllop eller någon
innan stor fest i vår eller sommar!
Kursen omfattar 8 söndagar, kl. 19-21
i Scaniasalen, mellan 19/2 och 23/4.
Avgift 150 kr. Anmälan senast 15/2
(OBS!). För mer information se:
www.dance.chs.chalmers.se
/Chalmers Danssällskap

Hallob!
I skrivandets stund råder lugnet före
Charm-stormen. LoB har mest ägnat
sig åt att upprätthålla lugn och ordning i kårhuset. Våra två budskap just
nu blir dels att komma och hälsa på
oss om du är intresserad av vår verksamhet och dessutom att ett LoB-kit
fortfarande kostar 250 ungtjurar.
/LoB

Sök utlandspraktik!
Fram till 23:e februari kan ni söka
till IAESTES’ praktikplatser! Besök
oss på CHARM eller titta in på vår
hemsida www.iaeste.se för mer info.
Både vid vårt bord och på vår hemsida
finns ansökningsformulär. Glöm inte
bort att fixa underskrift! Ses snart!
/IAESTE

SÖK TOFSEN!

SÖK KÅRLEDNINGEN!

Klär du i slips?

Cortègens ABC

Vilka är Marskalksämbetet?

Tofsen är kårens tidning och granskande organ. Tidningen kommer ut
tre gånger per termin och skall bevaka
händelser på Chalmers, kåren och
livet i övrigt. Valberedningen uppmanar Dig att söka till annonschef och
chefredaktör på Tofsen. Som chefredaktör kommer Du fungera som
arbetsledare på tidningen och ansvarig utgivare. Posten är heltidsarvoderad vilket innebär att Du tar ledigt från
studierna för att arbeta som redaktör,
journalist och chef. Posten kommer
ge Dig erfarenhet av att koordinera
arbetsuppgifter; layout och design;
samt journalistisk. Som annonsredaktör är Du ansvarig för alla de kontakter tidningen har med näringslivet.
Du kommer att lära Dig om hur
annonsmarknaden fungerar och förhoppningsvis bemästra den. Posten är
deltidsarvoderad vilket innebär att Du
har en lägre fast lön och arbetar
därefter på provision. Det är ett
utmärkt tillfälle att tjäna pengar
samtidigt som du studerar. Sista
ansökningsdag är måndagen den 20
februari. Mer information hittar Du
på www.chs.chalmers.se.
/Valberedningen

Kårledningen fungerar som Chalmers
Studentkårs regering. Kårledningen
utgörs av tio heltidsarvoderade teknologer som tar ledigt i ett år från studierna. Nu är det dags att tillsätta en
ny kårledning - vi i valberedningen
uppmanar Dig att söka. Under ett år i
kårledningen får Du ovärderliga erfarenheter och kontakter och möjligheten att samarbeta med skolledningen
och andra högskolor i Sverige och i
världen. Sista ansökningsdag är måndagen den 20 februari. Det kommer
att hållas ett informationsmöte i
Scaniasalen klockan 15.00 fredagen
den 17 februari för alla som är
intresserade. Anmäl Dig till mötet
genom att skicka ett mail till
valberedningen@chs.chalmers.se.
Mer information hittar Du på
www.chs.chalmers.se.
/Valberedningen

Snart drar PUs aspning igång på
allvar. Onsdag den 22 februari kl.
19 håller vi ett aspmöte där ni som
intresserade får veta lite mer om
vad aspningen och PU innebär. Platsen är Föreningstorget, i Chalmers
Kårhus källare. Vi bjuder på lättare
mat och dryck. Anmäl intresse till oss
på info@pu.chs.chalmers.se.

Vid det här laget kanske du har hört
talas om Cortègen, det bästa som hänt
dig någonsin? För att underlätta för
just Dig har Chalmers Cortège Committé det stora nöjet att presentera
Cortègens ABC, din fackla i vintermörkret.

Vill du får reda på det eller är rentav
redan nu sugen på att bli del av nästa
års ämbete är du välkommen på infokväll om Marskalksämbetet och vår
aspning i läsperiod fyra. Infoträffen
äger rum måndagen lv 7 kl 17.15
nere på föreningstorget. Vi bjuder på
semlor! För att vara säker på att det
räcker behöver du anmäla dig senast
dagen innan (söndagen 26/2) till:
marskalk@marskalk.chs.chalmers.se
Vänliga hälsningar Marskalksämbetet www.marskalk.chs.chalmers.se
/Marskalksämbetet

Saab 92
S
Tape
Chalmersspexet Bob har haft en hejdundrande manusgasque, vilket innebär att alla bobspexarna känner till
årets tema och är i full gång med förberedelserna inför århundradets bästa
spex. Den 7 april är det premiär på
Stenhammarsalen, Göteborg. För att
hålla spänningen uppe tills dess sitter
det just nu fullt med rebusar ute på
Chalmersområdet för att ni ska kunna
gissa årets tema och vinna ett fint
pris.
/Glada spexkramar!

PU arrangerar en Whiskyprovning
fredag den 17 februari kl. 18 i Kyrkan,
Chalmers Kårhus. Detta kostar 150:-.
Ingen förkunskap behövs, du lär
dig om whiskyn på plats. Intresseanmälan sker till vår kurschef på
kurs@pu.chs.chalmers.se. För mer
information, se PUs hemsida: http://
pu.chs.chalmers.se.

Jävlaranamma – biljettsläpp

BLI SVENSK MÄSTARE I
FRAMTIDA TEKNIK.

Årets Rebus ute nu!

Whiskyprovning!
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En påminnelse om att PU reserverar
en viss del av Jävlaranamma-biljetter
till chalmerister. På stan är de redan
slut men Chalmersbiljetterna släpps
på Cremona och DC måndag den
27 februari, dessa är dessutom billigare för er teknologer: 120 spänn.
Kårleg kollas i dörren för dessa biljetter. PUss!
/Programkommittén PU

A

Tycker du om att lösa problem? Vill
du vinna 15 000, en resa till London
och exjobb på Saab? Var med och
tävla i Teknik-SM, en tävling som
riktar sig till teknologer på landets
högskolor. Frågorna är utformade så
att studenter med olika inriktning
ska kunna tävla mot varandra. Tävlingen består av tre delar, den första
är webbaserad och går av stapeln
den 21 februari 2006. Anmäl ditt lag
på www.tekniksm.se senast den 19
februari.
/Chalmers Event

Aspa BAMSE!
Hej! Är Du tjej och gillar att häfva
öhl, leka med andra föreningar, ha kul
och busa med mera? Då skall Du aspa
BAMSE! Under aspningen kommer
vi att ordna häfv, filmkväll, åka skridskor och vi planerar även att ha ett
tjejarr. Dessutom är okynnesaspning
mycket bra. Snart kommer även aspaffisher upp. Är Du intresserad mail oss
på info@bamse.chs.chalmers.se. Mer
info
finns
på
www.bamse.chs.chalmers.se
/Puss och kram BAMSE

A: Anmäl dig till Cortègen, preliminär anmälan inne senast den 17:e
februari.
B: Börja sälja dina Cortègeprogram.
Har du väl kommit igång går det hur
lätt som helst.
C: Cortègebygge! Njut av tio underbara dagar fyllda av sol, hammare,
spik, färg, öl, läsk, tävlingar, lekar,
priser, byggande, stämning, bygglåt,
öltält, liveband, gasque och förstås
mycket, mycket mera!
Har du dessutom följt punkt A och
B ordentligt är allt dessutom alldeles
gratis och allt du behöver göra är att
njuta av folkets jubel när du tågar
genom Göteborgs gator med 250000
jublande åskådare. CCC står för allt
material du kan tänkas behöva och lite
till. Vagnsförslag kan lämnas i lådan
för skamliga förslag utanför Kårresturangen och om du har några frågor
är det bara att hugga tag i en vitrock
eller gå in på www.cortegen.se.
Byggkramar!
/CCC
Förvirrade ring 184535

Ärade Modulenläsare!
Missade du just årets stora kulturhändelse? Besviken på dig själv? Är du
rädd att gå miste om vårens festivaler och en hejdundrande tuné [sic]?
-Ingen fara! Än är det inte för sent att
gå med i Chalmers Barockensemble.
Vi är i vägen!
/50-årsjubilaren gnm Prntmstrn

B.I.P. vol 5: From the tropics
to the poles
Nu är det dags för vårens upplaga av
BEST International Party! Förmodligen den bästa gasquen under året,
så om det är bara en Fest ni ska
gå på så är det denna. Temat för
kvällen är ”From the tropics to the
poles”. Det kommmer vara liveband
och två olika temabarer. Biljetter till
det redan legendariska evenemanget
säljs på lunchtid i kårhuset från och
med måndag 20 feb. Tack så mycket
tjejen och pojken önskar
/BEST.

GOD vs OND - gasque
Är du ängeln som räddar folk från
fördärvet eller demonen som lurar dit
dem? Kom till gasquen och bekänn
färg. En sittning utan dess like där
vinnaren mellan Ont och Gott ska
utses. Eftersläppet börjar 23:00 och
under kvällen kommer den Onda och
Goda drinken att serveras. isex har
även nöjet att introducera I-burgaren
som kommer att säljas utanför gasquen. Biljetter till sittningen säljs på
Vasa i läsvecka 5 och uppe på kåren
på onsdagen. Vi ses där!
/ isex

