floffa

Kultur
Bio i RunAn:
18/9: Boys don’t cry
25/9: Die Hard 4

”Visste du att...”
...bergvesslans

hanar

väger

nästan dubbelt så mycket som
honorna?
... Stjärnsunds manufakturverk
ursprungligen

benämndes

Stiernsunds manufacturwärk?

Varför slår Barocken sönder toalettstolar på sina konserter? Varför inte
handfat, bidéer eller andra porslinspjäser? Har inte de rätt klang? Kan
någon bereda klarhet i detta?

Events

Käre Okunnig !
Klang och klang... Andra föremål
låter inte skitbra helt enkelt. Har du
någonsin hört talas om välstämda
handfat, bidéer eller porslinspjäser?
/Farbror M

floffa@modulen.chs.chalmers.se

27/09 Studentkortet Roadshow
2/10 Trådlöst Campus
6/11 Skogsindustrin
15/11 Bekk Consulting
www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

Samarbetspartners 06/07

Naturligtvis får du hälsa JJ. Hej
hej.
/F

/Okunnig inom porslinsmusiken

...ord med samma historiska
betydelse kallas kognat?

Hej!
Jag är en pojke på 23 jordsnurr. Får
jag hälsa till min mamma?
/JJ
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Busskorten mellan Chalmers
och Chalmers
Nu under mottagningsveckorna har
busskorten till 16 bussen som går
mellan våra campus sålts i våra båda
kårhus och det har varit många som
frågat efter dem vilket är oerhört
roligt, men långt ifrån alla chalmerister har ännu skaffat sig ett av dessa
otroligt smidiga kort. Vi i kårstyrelsen vill uppmana er alla att köpa ett
så snart som möjligt och upplysa er
om att de numer säljs i kårexpeditionen under ordinarie öppettider.
Det kostar 200 kronor för en termin,
gäller dygnet runt hela veckan på 16bussen och är det perfekta sättet att
komma hem ifrån en
sen kväll i John L’s
eller Gasquen.
Hälsningar
Lobo Olsson, V0
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Det var bättre förr!
Ett rop som skanderar i lokalerna
hos mången sektions- och kårförening. I de mer rumsrena korridorerna
ses denna slogan dock som ett otyg
som symboliserar bakåtsträvande. På
intet sätt förenligt med kårengagemang och viljan att förbättra. Hur är
det då egentligen? Var det bättre förr
eller är nutiden helt enkelt den bästa
tid som någonsin funnits? Utan att
dra några generella slutsatser skulle
Fabror Modulen vilja sticka ut hakan
och med stolthet skandera: ”Det VAR
bättre förr!”. Se bara på Festisförpackningarna. Dagens alltför volymiösa och skrymmande plaststyggelser

hade en föregångare som var ett gyllene exempel på bländande ingenjörskonst. Tetraedern! 19 cl lycka
som vid lanseringen 1961 fanns att
tillgå till det facila priset av 33 öre/
förpackning. Ett under av symmetri
och oändligt mer stapelbar än idag.
Vem minns inte hur det var när man
var ung. Efter att framgångsrikt ha
lösgjort sugröret från förpackningen,
funnit tetraederns svaga punkt och
med kraft och sällan skådad precision
forcerat dess barriär fick man sedan
tillgång till dess dolda hemligheter.
För att ge ytterligare stöd åt detta
oförnekbara påstående har Fabror
Modulen gjort en högst vetenskaplig
undersökning. Under ordnade former
har han, med flertalet försökspersoner, diskret lett in ett samtal på Festis
och tetraedern. Samtliga fick då något
drömskt i blicken, suckade lyckligt
och yttrade de magiska orden: ”Det
var bättre förr!”
/Farbror Modulen

Missa inte nylanseringen av
Modulens hemsida.
På en dator nära dig!!!

Tycker Du om att dansa,
showa och kalasa?
Dags att Söka Chalmersbaletten! Du
är välkommen att träna med oss i
kårhusets gymnastiksal, måndagarna
17/9, 24/9 och 1/10 klockan 19.30
Hör gärna av dig om du har några
frågor!
styret@baletten.chs.chalmers.se Mer
info hittar du på www.baletten.chs.
chalmers.se
/Chalmersbaletten

www.modulen.chs.chalmers.se

DANSSUGEN?

Redaktionen mm

Den 30/9 startar vi en kurs i klassisk tango, rumba, mambo och jive.
Ta chansen och prova på några nya
roliga danser! Billigaste danskursen
i stan!
Mer information finns på
www.dance.chs.chalmers.se.
Anmälan senast 27/9.
/Chalmers Danssällskap

Get High on Hot Air

Finns det skäl att tro???
Vilka skäl finns det att tro och håller
de för en närmare granskning? Tors
20/9 kl 12-13 i HA1 blir det lunchföredrag på temat ”Finns det skäl
att tro?”. Kristen tro och kritiskt
tänkande går det ihop sig? Alla är
välkomna oavsett egen tro, kom
med de frågor du själv har funderat
på! Föredraget leds av författaren
och teologen Stefan Gustavsson och
vi bjuder på baguette och dricka till
de 50 första! Sedan kommer vi även
med start läsvecka 4 att köra igång en
”alpha-kurs”. Detta är en upptäckarkurs där det ges möjlighet att under
avslappnade former diskutera och
fundera kring livets stora frågor, för
mer info och anmälan se
www.ckg.chs.chalmers.se.
/CKG – Chalmers Kristna Grupp

DANSKVÄLL 29/9
Höstens första danskväll äger rum
29/9. Vi börjar med prova-på-kurs i
argentinsk tango kl. 18.00 och därefter blir det blandad dans 19.30-23.
Denna gång är vi i Annedalsgården.
Ingen anmälan, bara kom!
För mer information, se;
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

SPEX, SPEX, SPEX!

Viktiga datum
Certifierad

Ladda ner!!!

Chalmersspexet Vera arrangerar föreställningar med mycket humor, sång
och dans. Ta med dina kompisar och
gå och se en av våra högt uppskattade
föreställningar! De äger rum i RunAn
i kårhuset under läsperiod 2 och 3.
Premiär 16 november. Mer information kommer på våra affischer som du
kan hålla utkik efter under hösten!
/Chalmersspexet Vera

Spela med Chalmers Barockensemble!
Spelar du ett stråk-, träblås- eller
brassinstrument, eller något annat
adekvat instrument, som kan tänkas
passa i en studentikos, och sannerligen barock, symfoniorkester? Kom
då och spela med oss! Vi repar på
måndagar klockan 18 i VV11 i Vägoch Vattenhuset. Vill du veta mer så
kontakta Schack på 0736-419990
eller mejla
info@chalmersbarockensemble.se.
Välkomna!
/Chalmers Barockensemble

Är du sugen på
att flyga varmluftsballong på
riktigt? Varje
tisdaglunch
finns vi nere
på
rummet
(i VV-huset)
och svarar på
frågor samt,
bjuder på øhl
och helium till nya medlemmar. Så är
du sugen på att glida fram över stan
på 500ft eller slå höjdrekord i JETvindarna på 33000ft är det nu dags
att gå med i Chalmers Ballong Corps.
För mer info maila:
styret@cbc.chalmers.se
Kram o skål!
/Chalmers Ballong Corps

Chalmers Event rekryterar
Nu har du alla chanser att ta reda på
mer om Chalmers Event samtidigt
som du träffar spännande företagskontakter, driver projekt och nyskapande event. Nya erfarenheter och
kunskap om kåren får du på köpet.
Ansök genom att skicka ett personligt brev och CV till info@event.chs.
chalmers.se senast den 30 september.
Läs mer på:
www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

Göteborg och världen
Bobspexet börjar nu sin turnéperiod
och kommer under hösten att gästa
en hel del teatrar från Kiruna i norr
till Nice i söder. Vi kommer även att
ge några föreställningar till i Göteborg, nämligen 29/9, 5/10 och 6/10.
Biljetter säljs som vanligt lunchtid i
kårhuset.
Ha det ball - Hannibal
/Chalmersspexet Bob

