Kultur
Bio i RunAn-salen:
8/4
Road to Perdition
10/4 I Spy
6/5
8 mile
(Alla lmer kl 19.00)
Spexet Gagarin spelas
kontinuerligt under april maj, se notis
30/4 Cortège! kl 18.15

23/4
18.00 CM i fest - Vilda Västernstil - 50 kr Arr: Kf/Kb6
19.00 Smash & Grab i
öltältet
24/4
Chalmers losers arrar sittning i Focus. 80kr köpes på
byggområdet 20-24 april.
18.00 CM i fest Arr: SexIT
19.00 Disco explosion i
öltältet

7/4
MTS-Gasque
Eftersläpp, 30 kr, för alla
kl. 23.00 Arr: D6

25/4
18.00 CM i fest
Arr: K6 och E6
19.00 Öltält med Fröken
Majblomma- och
Monseieur Contructeurnal och karaoke

8/4
Gasque, gästspel av sexmästeriet från SLUG, Pedagogen. Arr: Ped-6

26/4
18.00 CM i fest Arr: D6
19.00 Bengt-Arne and the
Heartbreakers i öltältet

11/4
GambleGasque Arr: E6

27/4
18.00 CM i fest Arr: H6
19.00 The Klerks i öltältet

Kalas

20/4
VSGOFPABCG
Eftersläpp, gratis för byggare. 30 kr för övriga,
23.00 Arr: H6
21/4
18.00 CM i fest Arr: V6
22/4
18.00 CM i fest Arr: M-sex
19.00 Ronic i öltältet
Arr: CCC
Visa fyller år!

28/4
18.00 CM i fest Arr: Zexet
19.00 Öltältsnal med
Hardcore Superstar
30/4
Valborgskalas
Her Majesty och The Mo
spelar
100 kr, endast förköp
Arr: FestU
3/5
Gasque Arr: I-sex

Hurra! Spexet är här!
Nu behöver du inte oroa dig mer.
Känner du att tentorna närmar sig
trots att det är massor av veckor kvar?
Söker du något som kan lätta upp
stämningen? Nu är problemet löst.
Äntligen har spexet haft premiär! Alla
sorger är som bortblåsta. Känn hur
du lämnar vardagen för ett äventyr
utan dess like. Kom och ha roligt
med oss. Biljetter till det förmodligen
bästa spexet någonsin säljes lunchtid
utanför kårrestaurangen.
Dessa datum kan du komma och titta
på årets spex som handlar om Gagarin - den första människan i rymden:
4 april
2 maj
5 april
3 maj
11 april
16 maj
12 april
17 maj
30 april
/Spexet

PU tackar
PU vill passa på att tacka alla medlemmar i filmklubben för
sitt stöd under året.
Intresserad av film, musik, eller
kultur?
Sök PU!
maila pu@chs.chalmers.se
http://www.chs.chalmers.se/~pu
/PU
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Var med och upplev en
magisk kväll!
Chalmers Balkommitté
presenterar stolt:
03
l 20

Chalm
er

ntkårs V
tude
år

ba

sS

Lördagen den 3:e Maj
Biljetter säljs i Kårhusentrén och av H6 i
sexkammaren varje lunch
fram till påsklovet.
Under påsklovet kan man
köpa biljetter via mail.
Biljettpris:
1150 kr/par

Har du investerat rätt?
För drygt två månader sedan, när jag inte kunde sova, slogs jag av tanken att utbildning
kunde liknas vid en portfölj på aktiemarknaden. Teorin bygger på att varje del av en
utbildning kan placeras in i ett koordinatsystem, där den vertikala axeln beskriver någon
form av värde och den horisontella axeln representerar tid.
En enskild kurs kan, i detta system, liknas vid en aktie och en inriktning kan liknas vid
en fond. Tillsammans bildar alla aktierna och fonderna individens värdepappersportfölj.
Värdet, för de olika delarna i portföljen, är troligen olika för olika individer, och för olika
delar av utbildningen, men värden kan t.ex. uttryckas i form av glädje, personlig utveckling, anställningsbarhet, pengar, samhällsnytta och arbete.
Precis som på en ”riktig” marknad finns det en rad olika analytiker och experter som ger
olika form av råd och analyser för att hjälpa individen att välja rätt. I detta fall utgörs
dessa av t.ex. vänner, lärare, föräldrar, media, studievägledare och företagsrepresentanter.
För att förtydliga resonemanget kan vi exemplifiera med kursen X. Vid valet av kursen
X gör studenten ett val. Valet kan studenten grunda på en egen analys, någon analytikers
eller experts eller en kombination av dessa. När individen gjort sitt val, investerar den
samma i kursen med t.ex. arbete, tid och pengar. Om kursen har något värde för individen
kommer den att ge avkastning, kanske bara på kort sikt men har individen gjort en god
investering kommer den även ge detta på lång sikt. Har individen gjort en sämre analys
kommer kursen inte att ge någon avkastning, utan enbart utgöra en investering.
Nu i efterhand har jag insett att tankeexperimentet innehåller en rad felaktigheter och
brister och att det därmed egentligen inte kan användas till eller säger så mycket. Men
teorin planterade ändå några tankar som kvarstår. Kommer de val och analyser man har
gjort leda till tillfälliga dagsländor eller utgör de grunden för en stabil investering, som
rätt förvaltad kommer kunna ge en god avkastning, resten av livet? Förhoppningsvis det senare, men med vilken säkerhet kan man egentligen
göra sina analyser och vilka analytiker och experter skall man egentligen lyssna på?

/Oscar Person,
Utbildningsenhetens ordförande

Utveckla kårens webbplats!

Kalasdax!

Mössbyte för böfvelen!

Chalmers Studentkår söker folk som
vill utveckla kårens webbplats. En
grupp teknologer får möjlighet att
göra kårens webb ännu bättre.
Som medlem i webbgruppen är det
tänkt att du dels ansvarar för att rätta
till felaktigheter som upptäcks i den
befintliga webbplatsen samtidigt som
man utvecklar nya delar. Exempel på
en önskvärd funktion är ett webbaserat bokningssystem.

Snart är det VALBORGSKALAS
och vi i FestU skulle vilja påminna
Er alla om hur roligt det är med
just valborgskalas=)
Till kalaset kommer Her Majesty
och The Mo.
Det kommer finnas hoppborg,
flertal dansgolv, demoband och
mycket mera skoj.
Kalaset kommer kosta 100 kronor
och vara stationerat i kårhuset.
Endast förköp!
Vi behöver puffar både före, under
och efter kalaset. Så om du känner
att du vill vara med och göra kalas,
ring eller maila oss.
Glöm inte att det aldrig är försent
att Aspa FestU, bli en AspU du
med!
//kassören i FestU
031 - 20 66 66
festu@chs.chalmers.se

Då var det återigen dags för oss Chalmerister att slänga av oss den svarta
mössan, välkomna våren och ta på
oss den vita mössan! Vid 13:15-tiden
på valborg kör ceremonin igång vid
Olgas trappa.
Tal kommer att hållas, körer kommer
att sjunga och orkestrar kommer att
spela! Efteråt marscherar vi ner mot
GU och vidare mot Trädgårdsföreningen för att väl där, tillsammans med
hundratals andra studenter i Göteborg,
välkomna våren ihop med dem.
Missa inte dessa fina traditioner!

Vi söker dig som antingen är kunnig
inom programmering (PHP, ASP eller
JSP), inom databaser (MS SQL,
MySQL eller PostgreSQL) eller inom
webbdesign.
Tycker du detta verkar roligt och
intressant, skicka ett mail med lite
information om dig och vad du gjort
till gud@chs.chalmers.se
/G.U.D.

Surfa i kårhuset!

Bastuintresserad?

Du kan nu surfa i kårhuset med
din bärbara dator. De flesta nätverksuttagen i huset är märkta med
NOMAD och där kan du koppla
in din dator och sen surfa. Det
finns också möjlighet att surfa trådlöst i huset. Ta tillfället i akt
och prova på! Läs mer på http://
www.chs.chalmers.se/nomad

Definition av Chalmers nya
kårkommitté: Vårsol, hammare och
spik, bar överkropp, verktygsbälte,
grillning, planering, glada kompisar,
inköp, takpapp och lite slappa.
Uppdrag: Att älska Chalmers fritidsanläggning i Härryda.
För mer info maila Cahlmers Bastukommitté på bastu@chs.chalmers.se
och gör det nu.

// G.U.D.

/Chalmers Bastukomitté

/ChS Marskalksämbete

H6 arrar gasgue:
20/4: Kick-off på byggveckan!!
Gasquen öppnar kl.23.00
27-28/4: CM-sittning.
H6 skall tillsammans med zexet
arrangera två kanonbra sittningar som
kommer att tävla bland dom bästa.
Missa inte det!
H6 med våra fina cerisa överaller
finns alltid där ute och om ni
inte ser oss är det bara för att ni blundar ;o)
/H6 genom Mette

SALUT!

Tycker Du...

Då var det dags att köpa påskfyrverkeri!
Försäljningen äger rum på torsdag
och fredag under lunchtid i kårhuset
(lv4). Givetvis hjälper vi er med professionell hjälp med vilka pjäser som
är bäst. Och du, våra priser är upp till
30% billigare än handelns!
Välkommen!

...att frack och balklänning är två
plagg som kan användas när som
helst? Tycker Du att detta sker för
sällan? Vill Du ändra på detta?

/Chalmers Pyrotekniska Förening

/Ämbetet

ChS Marskalksämbete söker likasinnade. Svarar Du ”ja” på ovanstående frågor ska Du kontakta oss på
marskalk@chs.chalmers.se!

”Visste du att...”
...den här rutan vanligtvis
ligger på en helt annan plats
i Modulen?

MELLANSTADIEDISCO!!!

Festligheter på gång!

TARANTELLA

Bygg-gasque med sittning för alla
som saknar den spetsade bålen, krusat
hår och de hemska (?!) tryckarna från
mellanstadiet
Torsdagen den 24 April transformeras Gasquen till ett disco, fullt med
förväntansfulla flickor och pojkar...
Varmt välkommna!

Hej hopp alla glada teknologer.
Våren är kommen, solen skiner och
E6 är i full gång med sina planer för
att förgylla er tillvaro. Ett ganska
så spikat festschema för Lp4 ser ut
ungefär såhär:
11/4
GambleGasque Visa nu nymble
vad ni går för!
25/4
CM i fest och en helt fruktansvärt
kul Gasque tillsammans med K6
10/5
Vikingasits i Chalmersbastun, inget
för vegetarianer.. Hehe..
17/5
Norges nationaldag och en sista
Gasque innan sommaruppehållet
Detta var allt för denna gången,
håll er ständigt underrättade på
www.etek.chalmers.se/groups/E6

Följ med oss på studiebesök till Autoliv i Vårgårda 6/5. Begränsat antal
platser.
Prova på utomhusklättring 12/5 med
ledare tillsammans med oss. Även
nybörjare hjärtligt välkomna!
Dessutom söker Tarantella ny styrelse
för fullt. Är du intresserad maila
tarantella@chs.chalmers.se

/Rektor SexIT

Bygga, dricka öl, bygga, dric...
Norra europas största vedeldade
cortège! Byggveckan närmar sig nu
med läskigt stora steg! Årets cortège
kommer naturligtvis bli den bästa
hitills, och detta tack vare att vi har de
bästa byggarna någonsin! Det händer
i år mer än vanligt, och det största
är Cortègemästerskapet i fest som är
en tävling där ett antal sexmästerier
försöker slå varandra på fingrarna om
vem som är bäst på att ställa till kalas.
Från och med den 21:e till och med
den 28:e är det sittning som är öppen
för alla, med efterföljande gasque.
Biljetter kommer till försäljning i god
tid innan samt under byggveckan. Gå
och ge ditt eget sexmästeri ditt stöd,
eller gå och se hur det går för de
andra. I övrigt så får vi uppmana alla
icke-byggare att köpa årets cortègeprogram, som, det också, är det bästa
hittills! Till byggarna får vi påminna
om att prisdumpa program är jättedumt. Detta leder till att det blir svårare att sälja program för andra (men
även för sig själv), så låt bli det!
Under byggveckan kommer löpande
information ut i dagsbladet Byggaren, så läs det för mer information.
Och tillsist, lär er bygglåten utantill
och måla pappen på bägge sidor!
/Symbolen, tidigare känd som CCC
ps. familjer, ring 18 45 35

/Tarantella

/E6

Världen är närmare än du tror

Spexbar?

Sugen på utlandsresa? Varför då inte
kombinera den med lättare studier?
BEST är en förening för internationell studentsamverkan, representerad
runtom i Europa, givetvis finns vi
även på Chalmers. Sök sommarkurser hos BEST innan 27/4!
Mer information på www.best.eu.org
eller maila oss på
best@chs.chalmers.se

Kalle Glader 9/4
Är du nyfiken på att vara med i den
första uppsättningen av Chalmersspexet Vera? Kom då till vår Spexbar
i Kalle Glader 9/4 19.00. Vi bjuder
på mat&dryck, svar på dina frågor
och oss själva. Alla är välkomna.
Ingen anmälan krävs (om man inte
har konstiga allergier). Sista ansökningsdag är den 2/5 (författare 23/4).
Man måste inte komma på spexbar
för att söka, men det är roligt!

/BEST Chalmers

/Vera

VINN 1000 KR!
Kemiteknik sektionen söker ett nytt sektionsmärke.
Därför utlyses en tävling för att ta fram detta. Alla får deltaga.
Kravet är att det skall stå Kemiteknik Chalmers på det samt att en Hilda
skall finnas med.
Det vinnande bidraget röstas fram på nästa sektionsmöte i lv 6 och
belönas med 1000kr. Bidrag skickas in senast tisdag 6e maj till Susanne
k00nisu@chestud.chalmers.se alternativt inlämnas i brevlåda utanför Nox.
Vid frågor kontakta ovanstående.
/Susanne

