Kultur

Bio:
LV3:
Ti 19/9: Lucky Number Slevin
To 21/9: Just My Luck
LV4:
Ti 26/9: The Fast & the Furious:
Tokyo Drift
To 28/9: American Dreams

Kalas
Gasque:
LV3:
LV4:
LV5:
LV6:

Fredag 22:a september
Lördag 23:e september
Fredag 29:e september
Fredag 6:e oktober
Fredag 13:e oktober

”Visste du att...”

floffa

Hejsan!
Jag är denna hemliga och mystiska
kille på 20 jordsnurr som efterlystes i denna spalt för ett tag sedan.
Nu har jag äntligen tagit mod
till mig och söker nu dig,, äventyrslystna tjej, som gillar mysiga
hemmakvällar, långa skogspromenader samt boule med nära och
kära.
Väntar med iver och hoppas på
ett positivt svar.,
”Charmig chalmeristkille”

...det är tufft att vara bollkalle
eller domare i fotboll i Brasilien?
...Sverige har världens snyggaste fotbollssupporter?
...år 1961 vann IF Elfsborg Allsvenskan?

Hej Modulen!
Jag har gått smått desperat sen
gymnasiet då min dåvarande flickvän gjorde slut och blev ihop med
min bästa kompis. För att råda
bot på mina problem vänder jag
mig nu till dig Farbror Modulen
och frågar dig därför: Vad ska jag
göra? Kan du föra mig samman
med någon käck och hurtig tjej?
/Muntergöken

Tjaba!
Har tröttnat på att ständigt söka
efter min själsfrände på denna
planet. Nu tänkte jag att denna
spalt är hoppet för mig och lämnar
därför ut lite info om mig själv.
Kön: Man
Söker: Kvinna
Mina intressen: Knacka kod, häfva
øhl och spela Counter Strike
online.
Din för evigt, DizZNeY
Kära vänner, pga ett enormt högt
annonstryck så har jag fått gallra
bland alla inkomna bidrag och har
enbart tagit med de bästa. Känner
ni att någon av dessa gentlemän
är mannen i erat liv så svara till
floffa.
/Farbror Modulen.

floffa@chs.chalmers.se
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Vill du skriva
Modulen?
Är du personen som kan tänka dig att
stå bakom en knivskarp ledare? Eller
gillar du kanske att bara skriva strunt
och dravel? Modulen söker dig som
vill ha en rolig tid vid sidan av dina
studier. Är du intresserad? Skicka ett
mail till modulen@chs.chalmers.se.

Vill du skriva
Modulen?
Vill du skriva
Modulen?
Vill du skriva
Modulen?
Vill du skriva
Modulen?

Supportrar och supportrar
Att älska fotboll kan uttryckas på många sätt. Vissa personer gör det genom
att gå med i supporterklubbar, se sitt favoritlag spela match i vått och torrt,
hemma såväl som borta, och allmänt stödja sitt lag i med- och motgång. Andra
”fotbollsintresserade” människor gör det enbart genom att förstöra för alla
andra. H-ur hjälper man sitt lag framåt i en match genom att fira av ett par fyrverkerier mot andra åskådare? Finns det någon vettig person som kan förklara
varför?
För klubbarna som dras med sådana här misskötsamma anhängare kan konsekvenserna bli ödesdigra. Förutom att tvingas att betala enorma bötesbelopp
och spela inför tomma läktare kan man till och med få poängavdrag, vilket ett
allsvenskt lag nyligen fick erfara. Trots att stora insatser görs för att hålla en
så hög bevakningsnivå som möjligt lyckas ändå ett fåtal idioter att ta med sig
diverse olämpliga tillhyggen in på läktarna.
Vilken väg skall man gå för att minska fotbollshuligansimen? Är det rätt att
låta en klubb få straffet i form av poängavdrag? Är det rättvist att ge höga
böter? Hur vi skall lösa problemen på bästa sätt återstår väl att se men när
diverse olika gäng drar runt för att enbart ställa till med bråk då är det definitivt
något som är fel.
Som sann fotbollssupporter måste man säga nej, nej och åter nej. Det är hög
tid att ryta till och ta tillbaka den goda, sunda läktarkulturen. Vi får aldrig
acceptera att ett litet antal så kallade ”supporters” skall bestämma hur kulturen
på läktarna ska se ut framöver.

/Farbror Modulen

Höstens första danskväll 29/9!

Hej Chalmerister!

Spex är roligt!

Chalmers Event

Fredag 29 september ordnar vi i
Chalmers Danssällskap höstens första
danskväll. Vi inleder med årsmöte för
föreningen 17.45 och börjar sedan
danskvällen med en prova-på-kurs kl.
18.30 (dans ej klar än). Sedan blir
det blandad dans från ca 19.30. Alla
danssugna och nyfikna är hjärtligt
välkomna!

Kanske har du just blivit etta eller
tvåa eller trea... eller fyra ..och funderat lite över vilka det är som går runt
med konstiga vita rockar och tycker
att de är tuffa? Njehmmmm.. I alla
fall så kallar vi oss CCC, Chalmers
Cortège Committé och vi brukar fixa
det roligaste som händer på hela
året, d.v.s. byggvecka och Cortegé
i slutet av april.. Nyfiken? Kolla på
www.cortegen.se Snart kan dessutom
just du söka nästa års CCC. Bra för
dig! Grattis!

Ryktet om den obotlige charmören
Casanova har spridit sig som en
löpeld över Chalmers och Göteborg!
Berättelsen spelas just nu för fullt på
Stenhammarsalen, Konserthuset. För
att ta inte gå miste om en riktigt rolig
kväll uppmanar Chalmersspexet Bob
er till att gå ner till vår biljettkur
utanför John L’s pub i kårhuset under
lunchtid (11.30-13.30). Ta med alla
dina vänner, imorgon kan det vara för
sent! Biljetterna kostar endast 120 kr
för studerande, 150 kr för ”vuxna”.
Föreställningar ges på Stenhammarsalen, Konserthuset följande datum
och tider:

Vi anordnar företagspre sentationer
och andra evenemang för er teknologer. Anmäl dig gärna till vår
mailinglista för löpande information.
Anmälningsformulär finns på hemsidan www.event.chs.chalmers.se.
Kommande evenemang är: TRÅDLÖST CAMPUS, tisdag 19 september kl. 11-18 i kårhuset. En mässa
med leverantörer av bärbara datorer
(Apple, Dell, OnOff, Siba) och leverantörer av programvaror (Microsoft,
MathWorks, Wolfram) som är här för
att svara på dina frågor och presentera sina erbjudanden för studenter.

Lär dig dansa!
Under hösten arrangerar Chalmers
Danssällskap inte mindre än tre nybörjarkurser. Vi börjar med en förstahjälpen-kurs i dans 24/9, fortsätter
med en kurs i bl.a. foxtrot och gammaldans 1/10-5/11 och sedan ytterligare en kurs i bl.a. modern vals
och cha cha 12/11-10/12. Alla kurser
kommer att gå på söndagar kl. 19-21 i
Scaniasalen i Kårhuset. För mer info
se www.dance.chs.chalmers.se.
Välkomna!
/Chalmers Danssällskap

Haj på datorer?
Vill du ha ovärderliga praktiska kunskaper inom data och it? Läser du,
planerar du att läsa eller har du läst
en massa datorteknik, nätverksteknik, datasäkerhet eller andra kurser
inom detta område så finns det stora
möjligheter att tillämpa detta i verkligheten. Kåren har ett nätverk bestående av ett femtontal servrar, dryga
50-talet klienter och dryga 300 användare. Allt administreras och supportas av studenter genom kårkommittén
G.U.D. Vill du ha en grym praktik
inför arbetslivet så tveka inte att höra
av dig till gud@chs.chalmers.se
/G.U.D.

BYGGKÄRLEK / ccc

Välkommen till
Gaystudenterna Göteborg!
Vi är en förening för dig som är
homosexuell, bisexuell eller transperson och pluggar på Göteborgs Universitet eller Chalmers. Det spelar
ingen roll om du är nyutkommen,
sitter kvar i garderoben eller har varit
öppen i hela ditt liv – alla är lika
välkomna! I höst har vi bland annat
picknick, spel-, film-, tema- och diskussionskvällar på programmet. Titta
in på vår hemsida om du vill veta
mer om oss eller om vad vi gör!
www.gaystudenterna.se/goteborg.
/Gaystudenterna

22 September
23 September
29 September
6 Oktober
7 Oktober

19.30
18.00
19.30
19.30
z18.00 (Höstbusk)

SLAGET OM GÖTEBORG, onsdag
20 september kl. 15:00 på Slottskogsvallen. En kamp mellan Handels och
Chalmers som avgörs genom en fotbollsmatch. Kom och heja fram Chalmers!

Vi ses på Stenhammarsalen!

/Chalmers Event

/Chalmersspexet Bob

CAS informerar!
Chalmers Alternative Sports anordnar Vindsurfing 23-24 september och
den 30 september fixar vi Klättring.
Läs mer på vår hemsida http://
www.cas.chs.chalmers.se så ses vi!
/CAS

PU påminner
PU påminner om att det endast kostar
fötti riksdaler per gång att varje tisdag
och torsdag LV1-5 kl. 19.00 gå på
bio i den tokbra bion i Kårhuset.
Bioprogrammet och information om
kommande konserter och provningar
hittar
du
på
vår
hemsida
www.pu.chs.chalmers.se.
/PUss
Baletten söker nya medlemmar!
Nymbletränignarna pågår för fullt
men än är det inte för sent! Måndagarna 18/9, 25/9 och 2/10 är alla som
tycker om att dansa och showa varmt
välkomna att träna med oss i kårhusets gymnastiksal klockan 19:30. Mer
info på www.baletten.chs.chalmers.se
eller maila:
styret@baletten.chs.chalmers.se
/Chalmersbaletten

Tomt i kalendern när
nollningen är över?

Tarantella under hösten

I Chalmers barockensemble får du
leva ut dina musikaliska fantasier,
spela med en fantastisk dirigent,
bygga och spela på instrument andra
bara drömmer om och en massa nya
vänner. Vi repar måndagar 18:00 i
VV11.
Välkommen!
www.chalmersbarockensemble.se
/Barockensemble

Hallob!
Nu är nollningen över, men LoB står
stadigt kvar - och vi tar gärna emot
alla förvirrade själar som behöver
fylla upp tomrummet efter en hektisk
nollning! Aspar är varmt välkomna
ner till föreningtorget (i källaren i
kårhuset) för att socialisera sig lite,
och hjälpa till vid våra riggar och
andra arrangemang. Vi är där under
luncherna men ofta även andra tider!
/LoB
Ps.Lobkit kostar fortfarande 250
riksdaler. Ds.

Vill du bli praktfull och spela på
lyran?
Sök AllianceOrchestret! Emil och
Emilia välkomnas på nymblerep måndagarna 18:e och 25:e september
i kårrestauranten klockan 19. Det
spelar ingen ingen roll hur och vad du
spelar. Alla är välkomna!
www.tfcs.chalmers.se/alliancen
/Alliancen

Nu när nollning och liknande saker är
bakom oss tänkte vi i Tarantella informera lite om några av våra aktiviteter
under hösten. Den 3/10 kommer Mats
Nordlund, Vice President of Engineering på Saab Rosemount och pratar
om bland annat innovationer. Den
2/11 (dvs torsdagen läsvecka 1, lp2)
kommer vi att arrangera en förfest
i Tarantellarummet inför pubrundan.
Snacks och trevligt mingel utlovas.
Antagligen sista men inte minst är vår
traditionsenliga glöggkväll den 8/12.
Ett ypperligt sätt att komma i julstämning. Självklart kommer det att
bli fler events så alla medlemmar och
intresserade bör hålla koll på hemsidan,
www.tarantella.chs.chalmers.se,
för kontinuerlig information.
/Tarantella

Svea Skivgarde söker diskotörer!
Vi söker dig som:
-är intresserad av musik och vill
hålla dig uppdaterad med ny musik!
-är redo att ställa upp när som helst!
-har gått minst ett år på Chalmers
och kommer att vara kvar även de
närmsta två åren!
-gillar att festa och ha riktigt kul!
Om du vill veta mer om hur det
är att vara gardist, anmäl dig till:
aspning@svea.chs.chalmers.se
Mer information finns även på vår
hemsida:
svea.chs.chalmers.se
Vi vill få in dina uppgifter innan 26/9!
Hälsningar
Svea, Chalmers Discjockeykommitté

