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”Visste du att...”
...det är oktoberfest i kyrkan på
lördag?
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Recension: Farbror Modulen����������������������
intervjun : Oktoberfest
������������������������������������������
Farbror Modulen börjar bli något av
�����������������
en institution vad det gäller gonzo�������������������������������
journalistik, och prövar här vingarna
��������������������������������������
med en klassisk intervju.
����������������������������������������
Intervjun har sina ljusare stunder och
������������������������������������������
������������������������������������������
är på det hela taget lättläst om man
�������������������������������������������
känner till ämnet sedan innan. Tonen
��������������������������������������������
är lättsam och familiär, kanske verkar
����������������������������������������
det som FM känner personerna FM
�����������������������������������������
���������������������������������������
intervjuar sedan tidigare.
�����������������������������������������
De riktiga höjdpunkterna ﬁnns där
����������������������������������������
FM lekfullt spelar tillbaka svaren på
�����������������������������������
de intervjuades sida med en smart
��������������������������������������
skruv så att de verkligen får tänka
������������������������������������
���������������������������������������
till. ”FM: Sjunga tysk schlager säger
��������������������������������
du?” är ett lysande exempel på just

detta.
�����������������������������������������
På den negativa sidan konstateras det
�������������������������������������
att det stundom saknas substans och
������������������������������������
����������������������������������
faktatyngd i svaren. Kanske borde
�����������������������������������������
FM sovrat i materialet för att få fram
������������������
en kompaktare intervju som säger
lika mycket? Alkoholgloriﬁeringen
�����������������������������������
på vissa punkter kan tyckas överdri��������������������������������������
������������������������������������������
ven, till och med osmaklig, men det
����������������������������������
är svårt att komma runt den stöteste�������������������������������
nen när man hanterar ett så delikat
�����������������������������������
ämne som detta.
På det stora hela, Väl godkänt men
�������������������������������������
������������������������������������
sluta inte ditt dagjobb för det.
�������
/FM R-komm

Farbror Modulen-intervjun: Oktoberfest
Farbror Modulen företar sig härnedan
en intervju med två personer som har
haft den stora glädjen att bevista de
båda oktoberfesterna. Den i münchen
och den i kyrkan.
FM: Det sägs att det bara är tyskar på
oktoberfesten, stämmer det?
TP 1: Nej, det ska jag inte säga att det
gör. Det ﬁnns ju gott om tyskar där,
ska inte säga annat, men det är folk
i från i stort sett hela europa som är
där.
TP 2: Det var fullt med italjaxxare
som bodde i husvangar mitt i staden.
Det såg rätt kul ut när de tittade ut
genom sin dörr på morgonen när jag
gick förbi och tittade tillbaks.
FM: Är det egentligen inte bara en
stor suparfest? Som lucia på högstadiet fast för vuxna.
TP 1: Ser man på vad man egentligen
gör är det lätt att dra den paralellen.
Men när man väl är där, sitter under
det höga taket med sin öl och lyssnar
på ompa-ompa-bandet och sjunger
med i de tyska schlagerdängorna så

haltar jämförelsen rejält.
TP 2: Haha. Ja. Eller nej. Det ﬁnns ju
ett tivoli också.
FM: Sjunga tysk schlager säger du?
TP 1: Som ”Anton aus tyrol”, ”Edelweiss” och andra töntiga låtar som
blir kul när 17 tusen människor tar i
för fulla muggar.
TP 2: Sång och sång. Det är en grym
stämning i alla fall. Det är det det
handlar om. Sen spelar det mindre
roll hur mycket man dricker faktiskt.
FM: Den i München då? Hur är den i
jämförelse?
TP 1: Den är ju minst lika kul fast
på ett annat sätt. Eller nej. Det är ju
samma sätt.
TP 2: Ungefär
lika. Fast det är
ju en stabil resa
att ta med i beräkningarna.
/FM

Tarantella kickar igång

CHARM 2007 kryper närmare, den
13-14:e februari smäller det. Företagen har redan fått sin inbjudan, har du
bokat in mässan i din kalender? Ställ
redan nu in dig på att utnyttja möjligheten att träffa din första arbetsgivare. Kanske som företagsvärd?
CHARM 2007 – snart i ett kårhus
nära dig
/charm

Aspa BEST (fortfarande)
Ännu är det inte försent att aspa Chalmers BESTa kårkommitté - BEST!
Vi söker nya motiverade medlemmar
för att under ett år skicka iväg
chalmerister till alla Europas hörn
och kanter. Skicka ett mail till
best@chs.chalmers.se så berättar vi
mer! Vill du veta mer om vilka roliga
saker BEST anordnar på Chalmers
och ute i Europa? Titta in på vår hemsida www.best.chs.chalmers.se.
/BEST-kommittén

Vi vill bara påminna alla om föreläsningen med Mats Nordlund från Saab
Rosemount. Han kommer att prata
om EUs nya forskningsprogram som
han har varit med och utformat.
Föreläsningen äger rum tisdagen den
3/10 kl 17.15 i Omega (maskinhuset)
och är öppen för alla chalmerister.
Tarantella bjuder på lättare förtärning men tänk på att anmäla dig
till info@tarantella.chs.chalmers.se
senast på måndag den 2/3.
Alla medlemmar bör även boka in
måndagen den 9/10. Då bär det av
till Volvo där vi bland annat kommer
prata om Volvos arbete med Social
Responsibility. Hoppas att vi ses då.
Håll er uppdaterade om Tarantella på
hemsidan:
http://www.tarantella.chs.chalmers.se
/Tarantella

Kom och tuta,

Chalmersspexet Bob har blott 2 föreställningar av ”Casanova” kvar att ge
i Göteborg, innan vi drar ut på turné
i vida världen. Casanova är förmodligen det bästa spexet någonsin, se till
att inte missa historien om den obotlige charmören Casanova!
Vi spelar följande föreställningar i
RunAn, Chalmers kårhus.
6 oktober 19.30
7 oktober 18.00 höstbusk med efterföljande spexkalas
Biljetterna kostar endast 120 kronor
för student (ickestudent 150 kronor).
De säljs i vår biljettkur utanför John L
under lunchtid, på Konserthuset eller
via bobspexet@chs.chalmers.se.
Passa på och köp dem genast, snart
kan någon annan få tag i den sista!
Om du har sett spexet och tycker att
det verkar sjukt kul är du välkommen
att söka spexet inför år 2007 då ett
nytt spex kommer att sättas upp.
Onsdagen 11 oktober (efter att skolan
slutat) har Chalmersspexet Bob spexbar i Bulten (maskinhuset). Kom förbi
om du är sugen på att bli med i ett
gött gäng som tillsammans skapar ditt
roligaste år under din Chalmersstid!
Vi ses på Stenhammarsalen!
// Chalmersspexet Bob

Läsvecka 5

3-7 oktober
tisdag-fredag
John L’s pub

lördag

final i Kyrkan

kom och tuta,
tut, tut
Nu har terminen kommit igång på riktigt och alla föreningar är igång. Den
bästa musikföreningen att gå med i är
naturligtvis Chalmers Barockensemble, Sveriges enda studentikosa symfoniorkester. Om du inte vet vad det
är så bör du komma på ett rep och
kolla efter, och om du vet vad det
är borde du deﬁnitivt komma dit och
titta efter. Vi tar emot alla såväl proffs
som nybörjare och repar måndagar
i VV11 klockan 18.15. Om du inte
kommer in ﬁnns det ett telefonnummer att ringa. Det är bara att gå dit
och hitta det...
/Chalmers Barockensemble

Välkommen till

Alla ska med!
Undrar just Du hur det går till att
arrangera årets FETaste evenemang
(Cortègen alltså för böfvelen...) och
varför det skulle vara det roligaste
just Du någonsin gjort? Just därför
måste Du komma förbi CCC:s aspmöte söndagen den 29:e oktober kl.
18:15 vid betonggården nära Väg &
Vatten! På www.cortegen.se kan du
gå in och läsa mer och gärna anmäla
dig. Gör det nu! Flitens lampa drar
ingen ström...
Aspförvirrade ring 184535

/CCC

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
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Rasp, tidning för allvar och
städat skämt,
utkommer den 21:e november.

