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Vad vore vi utan engagemang?
Har du tänkt på hur mycket saker man
hela tiden blir erbjuden att deltaga i
på Chalmers? Hur många kalas, studiebesök, mässor, kurser, konserter,
etc, man som chalmerist kan välja
och vraka bland?
Det är lätt att bli bortskämd och
man glömmer lätt varför det finns så
mycket. Svaret? Engagemang. Allt är
möjligt bara för att det finns människor som engagerar sig och vill göra
alla de där roliga kalasen, driva sektionen framåt, klaga på examinatorerna... Visste du t.ex. att det finns ca
700-800 personer inom kåren (med
sektionerna inräknade) som är aktiva
inom föreningslivet? Alla dessa bidrar
till att just du skall få en bättre tid
både på och efter skolan. Vill du göra
en skillnad? Något du vill förbättra?
Ta chansen och sök just den kommittén som brinner för samma sak som
du brinner för!

Kaj Fehlhaber, vSO

Vilken typ av granne är du?
Vet du vad dina grannar har för fritidsintressen? Finns det olika typer
av grannar? Farbror Modulen ska
göra ett försök i att beskriva ett par
olika typer av familjer.
1. Sportfamiljen
Här har vi familjen där båda föräldrarna har avverkat Klassikern
(Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen samt Lidingöloppet)
flera år i följd. Familjens äldsta barn
är aktiv handbollsspelare, position
M9, och hon har lett sitt lag till
flera segrar i Partille Cup. Sonen
i familjen är lagkapten i stadens
bästa fotbollslag och satsar allt på en
framtid som fotbollsproffs i Italien.
Bollsporter är barnens melodi och
familjens yngsta son, som har slagit
hinkar sedan han var fyra år gammal,
har visat sig besitta en unik bolltalang och förväntas därmed växa upp
till en ny Tiger Woods.
2. Kulturfamiljen
I den här familjen har båda föräldrarna ett starkt engagemang för
stadens kulturliv. Pappan sitter i
styrelsen för stadens operasällskap
och mamman jobbar hårt på att

hennes teatergrupp skall få sitt stora
genombrott på teaterscenen. Familjens dotter spelar fiol och hon övar
flitigt på sitt instrument eftersom
hennes drömyrke är solist i en symfoniorkester. Sonen i familjen dansar
balett och drömmer om att få dansa
på Bolsjojteatern i huvudrollen som
prins Siegfried i baletten Svansjön.
3. Teknikfamiljen
Pappan drömmer sig bort i den nya
ELFA-katalogen medan mamman
just chippat bilen som nu presterar
fyra hästkrafter mer. Barnen spenderar sina dagar med Lego, Den lille
kemisten och Den lille elektrikern.
Var placerar jag mig själv? Farbror
Modulen är alltjämt tids-, fack- och
byxlös när det passar. Just dessa
veckor placerar jag mig i ett odefinierat fack med Cortège, FuM-val och
sena kvällar i öhltältet.
Lederhosen någon?

/F. Modulen

Medaljhäfv!

Barocken

Sök spexet

Är du en okänd häfvtalang eller en
välkänd mästare? Nu är det dags för
årets första medaljhäfv! M.A.K. arrar
denna händelse på M-Winden imorgon TISDAG 17/4 kl 17.00! Anmäl
dig till asterix@mtek.chalmers.se senast idag (16/4). Har du några frågor
så hör av dig!

Hej!! Om Du vill vara med och
spela all världens musik på ett så
barockt vis som möjligt så är Chalmers Barockensemble rätta stället för
Dig. Kom och lyssna, spela eller bara
hälsa på oss på en av våra repetitioner. Vi repar varje läsvecka kl 18 i sal
VV11. Vi ses!

/kjk M.A.K.

/Ensemblen

Chalmersspexet Veras spexår börjar
närma sig sitt slut och det är nu dags
för dig som vill vara med i nästa spex
att söka. Det finns massor av roliga
saker som du kan sysselsätta dig med.
Till alla er som säger att ni redan nu
lider av tidsbrist -så sa vi också innan
vi sökte och inte funderar vi över det
nu. Det har ju varit det roligaste året
på Chalmers!
Varför inte söka bandet, ljus, ljud,
scenmästare, pr, kassör, författare,
producent, festdirecteur eller rent
utav ensemblen! Fler poster och
beskrivningar finns på vår hemsida:
vera.chalmersspexet.se
Sista sökdatum är för ensemblen och
direktionen (Kassör, PR-chef, Festdirecteur och Organisatör) söndagen
den 22/4. För övriga poster gäller
fredagen 4/5.Söker gör du genom att
skicka ett mail till vera@chalmersspexet.se eller direkt på hemsidan.
Vid frågor går det bra att ringa 0707184667.
Onsdagen den 18/4, lv3 kl 17.30 har
vi sista Spexbaren i Bulten där du har
chans att söka eller
fråga om allt mellan
himmel och jord. Ser
fram emot att se dig
där!

Kultur

Bygg Cortège!
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”Visste du att...”
...du ska rösta i FuM-valet?
...P-Diddy hade en vote-or-diekampanj i USA för att få fler
att rösta?

Samarbetspartners 06/07

Nu är det dags för den 98e
byggveckan!
Nu är det äntligen dags, årets byggvecka står för dörren och den 20e
släpps hundratals byggare in på byggplatsen. För dessa kommer tiden fram
till Valborg bli en enda lång fest, men
för er som valt att inte bygga Cortège
i år så finns fortfarande chans till
mycket skoj under byggveckan!
Cortègen har nämligen ett eget öltält
där det bjuds på livemusik och god
stämning. Under alla tio byggdagar
kommer sexmästerierna att tävla i
CortègeMästerskapen i fest, vilket är
den mest prestigefulla tävlingen i fest
på Chalmers (förmodligen i hela student Sverige), det blir feta sittningar
och grymma eftersläpp i Gasquen.
Schemat för öltält och CM finns på
vår hemsida , www.cortegen.se För
övligt vill vi meddela att våren är här
för att stanna och att CCC ser fram
emot att träffa alla byggare. Den
98e Cortègen kommer bli den bästa
Cortègen någonsin!
Byggsugen?

-Ring 18 45 35

/Chalmersspexet Vera

Lunchdate med Hannibal?
Bobspexet ligger nu i startgroparna
inför fredagens première. Med buller
och bång kommer vi att framföra den
sanna historien om Hannibal Barca;
han som korsade Alperna med inte
mindre än 37 stridselefanter. Därefter
är det föreställningar mest varje helg
fram till tentorna.
Passa på att köpa biljett lunchtid i
kårhuset, innan de bra platserna är
slut.
Première för Hannibal den 20:e april
/Bobspexet

/CCC

