Kultur
Bio i
14/11
15/11
16/11
21/11
23/11

RunAn:
United 93
The Breakup
Offside
Huset vid sjön
She’s the man

Konsert:
17/11 Welle Erdball
25/11 Eastpak Antidote
Tour

Kalas

15/11 Kårens dag
13/11 Lussegasque
15/11 After Work i
gasquen, kl 17.00
16/11 K6 Gasque!
17/11 Pub i Bulten

”Visste du att...”
...tågvagnen har nya billiga
priser? Nu 300:- (fre eller lör)
och 200:- (övriga dagar).

Samarbetspartners 06/07

15

Julkonsert!
Vintern närmar sig med stormsteg. Med den kommer
kallt väder, hala vägar och snöslask. Men med vintern kommer även många bra saker.. vacker vit
snö, skidresor och, framför allt, JULEN. Redan den
tredje december är det den första advent och innan
vi vet ordet av det står Lucia utanför dörren. Vad
finns det då för bättre sätt att inleda julen än att gå
på julkonsert?
Dagarna före första advent, fredagen den 1 december kl 20.00 samt lördagen den 2 december kl 15.00
och kl 18.00, sjunger Chalmers Sångkör julsånger
och andra verk i Vasakyrkan. Med mer än 100 röster
utlovar vi inte bara fantastisk musik utan också rikt
med julstämning.
För att kunna ta del av denna julstämning behöver du bara köpa en biljett, som för studenter kostar
60 kr (vuxen 100 kr), samt infinna dig i Vasakyrkan. Biljetter kan köpas under lunchtid i Chalmers
kårhus eller via en medlem i kören. Det går även att
boka biljetter genom email: julkonsert@gmail.com.
Bokade biljetter kan sedan hämtas ut i kyrkan före
konserten.

/Chalmers Sångkör
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Kårens Dag!
Nu på onsdag den 15 november är
det Kårens dag! Kl 12-16 är då kårhuset fullt av liv och kårens kommittéer och föreningar visar upp lite av
verksamheten.
Passa på att prova på lite av vad
alla kommittéer och föreningar har
att erbjuda! Lite smakprov på aktiviteter: PU & LoB visar GRATIS bio
kl.13 & 15, spela crocket med MK,
basta på innergården med CBK, leka
med ljus hos LoB och mixa skivor
med SVEA!
Missa heller inte pokerturneringen
i Kyrkan! Aktiviteterna sprider sig
från Entréplan upp till NCC-torget,
Kyrkan och motionshallen!
Och du - du vet väl att du är ledig på
eftermiddagen?
/Kårledningen

Nynannana ninanna, nynanna nanina...
Det undermedvetna kan ibland spela
en lömska spratt. Ett av de områden
där det undermedvetna märks av mer
än vanligt är i musiken. Vem har inte
kommit på sig själv med att sitta i
biblioteket och nynna på Hey Ya, eller
stå i duschen och skråla på Singin’ in
the rain? Vad finns det då för olika
kategorier av nynnlåtar och finns det
något bot mot olidligt nynnande?
Enligt mig, Farbror Modulen, finns
det tre olika sorters låtar som tar form
i munnen som nynning;
1 Den irriterande låten
Låten som man hatar över allt annat
men som lik förbaskat inte släpper
taget om ens medvetande. Låten är
ofta skriven av någon monsterproducent med otrolig refrängkänsla. Den
framförs alltsomoftast av ett pojkband eller av en artist som började
sin karriär på amerikanska motsvarigheten till Disneydags. Ex Hej hej
Monika, Tröjlåten och allt med Da
Buzz
2 Den grymma låten
Låten du hörde igår kväll med några
för många öl under västen eller låten i
tv-reklamen. Gemensamt för de båda
är att du inte har en aning om vem

som skrivit den eller hur texten går.
Hade du haft det hade google varit
lösningen. Ex Sham 69’s Hurry up
Harry från 3-reklamen, Griegs Morgonstämning från Grumme-reklamen
eller Planet Funk’s Who Said från i
lördags.
3 Botemedlet
En låt som kanske inte är jättebra,
men ett säkert kort för att slippa de
värsta plågorna. Kan vara en låt man
växt upp till, eller en låt som man helt
enkelt vant sig vid. Ex the Look med
Roxette, mors lilla Olle eller Tambourine Man med Bob Dylan
Farbror Modulen vill därför rekommendera alla att hitta sitt egna favoritbotemedel. Låten som hjälper dig
under söndagsmiddagen hos svärföräldrarna när du har käften full av
Boten Anna istället för haricot vertes.
Lyssna t.ex. in dig på Fear no darkness med Timo Räisanen så löser det
sig!
/Farbror Modulen

Plugga på Chalmers och vara
kristen? Går det?
Självklart! Vi i CKG, Chalmers
Kristna Grupp, vill vara en gemenskap för dig som är kristen och för
dig som inte är kristen vill vi visa
vad det innebär att följa Jesus anno
2006. Har du frågor får du gärna
kontakta någon av oss eller gå in
på ckg.chs.chalmers.se. Dessutom är
just Du, vare sig du är kristen eller
inte, välkommen till Gasquen varje
tisdag och torsdag lunch då vi träffas
för att be, umgås och äta tillsammans.
Välkommen!
/CKG

Danskväll med kurs i Argentinsk tango!
Passa på och lär dig grunderna i den
mycket populära argentinska tangon
på vår nästa danskväll. Denna äger
rum lördag 18 november i Scaniasalen i Kårhuset. Vi börjar med
kurs i tango kl. 18.00 och fortsätter
sedan danskvällen med blandad dans
från ca 19.30. För mer info se
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

Hallob!
Efter en segdragen återhämtning från
Halloween blickar vi nu framåt. Vid
pressläggning stundar firandet av
Z:s jag-får-handla-på-systemet-ålder
vilket i läsandets stund precis firats
klart. Nu till helgen ger PU ytterligare
en konsert där vi i LoB ger gärnet.
Vi vill passa på att göra er uppmärksamma på att LoB:s aspperiod
sträcker sig från tidernas begynnelse
till jorden undergång i kontinuelig
tid och du som vill ansluta dig till
vår inre gemenskap eller bara bränna
fingrarna på oavsvalnade lampor är
välkommen till vårt rum på föreningstorget i kårhuskällaren. Vi vill
samtidigt passa på att påminna om
att ett LoB-kit fortfarande kostar 250
pickadoller!
/Ett höstruskigt LoB

CAC firar!
Ni har väl inte glömt att CAC fortfarande firar 25 år nu i höst. Ni har väl
inte glömt den exklusiva gratisfesten
som vi ordnar den 18 november då
Esrange också kommer att vara närvarande, eller den gigantiska tårtan
som kommer att förtäras. Glöm inte
heller det efterlängtade föredraget av
Stefan Christiernin om terraformering av Mars och kolonisation av solsystemet den 22 november.
Om ni mot förmodan skulle glömma
något av detta så glöm då för 17 inte
vår webbadress, www.rymden.net,
där det finns detaljerad information
om allt annat. Vi ses den 18:e!
/Chalmers Aerospace Club

Nytt inlägg från Chalmers
Barockensemble!
Om du inte vet vilka vi är så titta in
på www.chalmersbarockensemble.se
och ta reda på det. Vem vet du kanske
spelar ett instrument som passar in?
Eller inte men vill lära dig? Det är
aldrig för sent för att börja spela ett
instrument! Hursomhelst så är studentorkestermusik något man borde
lyssna på och det kan man enklast
göra på Götebrgs Studentorkesterfestival som kommer att gå av stapeln
den 11/11 på Handels. Det är insläpp
från kl 15.30 och konserter från kl 16.
Så kom och lyssna och få dig en upplevelse för livet!
/Chalmres Barockensemble

Boom-shaka-Duck
Hey mon, missa inte gasquen på
lördag! EKAK med aspar fixar feta
reggae-festen och alla är bjudna! Det
blir sittning med massa god mat,
starka drycker och annat som är fint
och chill. Kl 23 är det eftersläpp,
Svea disquar rastafari-style. Men biljetterna då? Dom kostar 79:90 och du
kan köpa dom i kårhuset (lunchtid)
hela veckan. Rabbadabb!
/EKAK

Pass på, sök Chalmersspexet
Bob!
Det finns fortfarande ett fåtal platser
kvar att söka till år 2007 i Chalmersspexet Bob. Att vara med i spexet är
bland det roligaste som finns. Som
spexare är man medlem i en stor
härlig spexfamilj som har fantastiskt
kul tillsammans. Under året byggs det
rekvisita, sys kläder, arras låtar, fixas
PR, lagas mat, skrivs manus, sjungs
och åks på många turnéer.
Vem vet, kanske är du den sista viktiga pusselbiten som saknas? Skynda
att söka spexet innan någon annan
hinner före. Söka Chalmersspexet
Bob gör du genom att gå in på
www.bob.chalmersspexet.se, klicka
vidare till ”Sök Spexet”, alternativt
kontakta 070-73 00 680. Glada hälsningar!
/Chalmersspexet Bob

20 !!!
20 tusen kronor är medellönen för
socialförsäkringstjänstemän.
20
stycken fick namnet Knut under 2002.
20 % av städarna 2004 var män. 20
SEK ger i skrivande stund 129,20
filippianska pengar. 20 % är hur
mycket namnet Vendela har minskat
under 2005. 20 är så många år som Z
har funnits på Chalmers. Under resan
från Automatiseringteknik till Automation och Mekatronik har vi gömt
oss i gränslandet mellan maskin-,
elekto- och datateknik. Här har vi i
20 år roat oss med allt från robotar
till projektledning. Under hösten firar
vi detta genom att ha ett stort vackert
grått 20 års jubileum! Och givetvis
tänker vi fortsätta att leka, bli bäst
och skratta tillsammans i minst 20 år
till!
/Z-teknologsektionen

Sök CHARMvärd nu!
Som värd hjälper du CHARMkommittén
genom att t.ex. ta hand om ett företag, transportera företagsrespresentanter, ordna kalas och
event mm samtidigt som du får möjligheten att
skaffa ovärderliga företagskontakter.
Gå in på www.charm.chalmers.se och anmäl
dig nu! Vi vill ha din anmälan före 23:59 den
16 november.
/CHARMkommittén

13-14 februari
2007

Studenthälsan
– hälsa och studiemiljö för
Göteborgs studenter
Till Studenthälsan kan du vända dig om du har
studierelaterade fysiska eller psykosociala problem.
• Telefonrådgivning av sjuksköterska, kurator,
ergonom/sjukgymnast, sexolog/barnmorska
• Gruppterapi
• Stödsamtal och krisstöd
• Ergonomi
• Studiemiljöarbete
• Kamratgrupper
• Våga-tala-kurser
För mer information se www.studenthalsan.se
eller ring 031-10 69 70. Observera att Studenthälsan endast kan ta emot tidsbeställda besök.

studenthälsan
Studenthälsan arbetar på uppdrag av Göteborgs universitet och Chalmers.

Rasp, en tidning för
allvar och städat
skämt, släpps i år den
21:e november.
”Sitter du här med armen i kors,
din late sate.”

