Pub
3/4 Pubrundan
8/4 Öhlhäfv, 11:an
på Lindholmen, DKV
10/4 11:an, H6 står
bakom baren
17/4 11:an, DKV
8/5 11:an, DKV

Gasque
3/4 CROCROCK kl.
19.00-23.30 därefter pop-/rockdansgolv. Öppet till
kl. 03.00 GasqueK
arr.
11/4 Liveband:
Pickadoll, dansgolv
med pop-/funktema!
F6 arr
12/4 Påskkalas. E6/
HÄVsex arr.
Var med och bestäm!
Kandidera till fullmäktige.
Lämna in din kandidatförsäkran
senast den 4 april.

Samarbetspartners 07/08

floffa

Hej floffa!
Jag tycker att det är alldeles för
mycket ritande på bildskärmen
av alla de här s.k. fotbollexperterna i TV. Tycker inte du också
att allt taktiksnack och ritande
på bildskärmen har gått till överdrift?
/Sportintresserad
Ja, du har definitivt rätt. Ibland
känns det som om man måste ha
gått en Steg 3 utbildning för att

kunna förstå allt som sägs och
ritas av kommentatorerna. Man
undrar ibland om folk verkligen
vet vad termer som t.ex. diamant,
båglöpning, ligga rätt i positionerna eller motrörelser betyder.
Nu börjar Allsvenskan, den är
knappast världens bästa liga men
den är ändå Sveriges främsta och
det är här det gäller att vara bäst.
Heja.....................!
/Farbror Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se

Jubileum!
Chalmersbaletten och AllianceOrchestret fyller 45 år respektive 60 år vilket
firas med en tokrolig jubileumssjåv i Konserthuset. Ridån går upp kl 16.00
lördagen den 12 April och Du är välkommen! Köp din biljett på Konserthuset
eller av oss i Kårhuset under lunchen lv 2. Missa inte!
/Chalmersbaletten och AllianceOrchestret
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Förlängd kandideringstid!
Har du åsikter om kåren? Vill du ha
kårobligatorium? Vill du bestämma
över kårledningen? Vill du få insikt
i hur kåren arbetar? Oavsett så skall
du kandidera till kårfullmäktige
(FuM)! Detta gör du enklast genom
att surfa in på www.fumval.se och
följa instruktionerna där.
/Valnämnden

Var glad, det blir snart vår!

Att komma ihåg negativa saker är
oftast lättare än att fokusera på allt
positivt som har hänt. Detta kan gälla
stora saker men det kan även gälla
vardagliga saker. F. Modulen väljer
givetvis och fokusera på det positiva
och listar därför kort och koncist tre
bra saker med våren. Ta väl hand om
Er!
Våren är bra därför att..
1. ...dagarna blir längre.
2. ...Allvenskan drar igång.
3. ...det är dags att se om man fortfarande kan slå golfbollen 250 meter
från tee.
/F. Modulen

10 000 kr för årets jämställdhetsinsats!
Har du själv eller någon student du känner gjort något för jämställdheten på
Chalmers som är värt att uppmärksammas?
Det behöver inte vara ett storslaget evenemang eller en synlig kampanj. Det
kan lika gärna vara personen som alltid för in ett jämställdhetsperspektiv i diskussionerna i klassrummet eller någon som lyckats påverka attityderna kring
jämställdhet på Chalmers.
Nominera senast den 7 april kl 09.00
Årets jämställdhetsinsats är ett pris som instiftades av Chalmers förre rektor
Jan-Eric Sundgren och delades ut första gången 2007. Priset tilldelas den student vid Chalmers tekniska högskola som på ett kreativt sätt under året har
inspirerat till jämställdhet. Priset delas ut på studentkårens jämställdhetsdag
den 16 april.
Skicka in din nominering via e-post till so@chs.chalmers.se med en kort
beskrivning om varför just den här personen bör få priset. Nominering ska
också innehålla namn och kontaktuppgifter på den du nominerar samt namn
och kontaktuppgifter till dig som nominerar. Både studenter och anställda på
Chalmers är
Välkomna att nominera.
/Jakob Stigson, SO

Läs Modulen på internet:

www.modulen.chs.chalmers.se
TarantellaNews
Under lv 3 besöker vi Semcon Caran
- ett event du inte vill missa! Kom
också på vår avslutningsmiddag där
vi bjuder god mat och underhållning
i slutet av lp4! Välkomna!
/Tarantella

Pickadoll i Gasquen!

Fredag läsvecka 2 spelar Pickadoll
på eftersläppet i Gasquen. Röj till
livemusik i pop och funk-stil och på
dansgolvet med lika schysst musik.
Öppnar kl 22 och inträde 30 kr som
alltid. Sugen på sittning? Hippiesittning i Gasquen innan, eftersläppet
med liveband ingår självklart. Maila
f6@ftek.chalmers.se för sittningsbiljetter.
/F6

H.O.C.K.E.Y HOCKEY!-pub?

MK - Info till Kårguiden

Trött på att ingen visar hockey på
storbilds-tv under pubrundan? Då
ska du komma till Kajsabaren när
Erus bjuder in till pub nu på torsdag!
Som vanligt erbjuds ett brett utbud av
öl med ca 20 olika sorter på hyllan.
För den som vill variera sig eller för
den som bara vill testa Elektrosektionens nya ismaskin, kommer vi även
under kvällen erbjuda ett stort utbud
av av drinkar! För fortsätta på temat
ismaskin, visar vi dessutom eventuell semifinal 6 i hockeyslutspelet på
storbildsskärm under kvällen!
Så titta förbi Kajsabaren nu på torsdag (LV1)! Spela lite biljard, kolla på
hockey eller varför inte äta en Kajsaburgare? Vi öppnar dörrarna redan kl
17 och fortsätter som vanligt till sent
in på småtimmarna!
/ERUS

De föreningar eller sammanslutningar som tänker ha arrangemang
under nollningen som är öppna för
alla sektioner får gärna maila in
dessa till guiden@mk.chs.chalmers.
se. Då finns nämligen möjligheten att
de dyker upp i centrala nollschemat
som skickas till alla nya Nollan! Har
ni några andra synpunkter eller önskemål om saker som saknades i din
kårguide, maila dem också så att inte
årets nya studenter ska behöva sakna
detsamma!

Aspa F6!
Chalmersspexet Bob har
biljettsläpp
Årets biljetter släpps 31/3 i kårhuset
klockan 12:00, missa inte detta. Om
du vill ha bra plats i Stenhammarsalen se till att vara ute i god tid. För dig
som gillar festlighet missa inte att gå
på spexets unika kalas.
Datum
Tid
Övrigt
18 april 19:30
Urprémière &
Spexkalas
19 april 18:00
Föreställning
25 april 19:30
Föreställning
26 april 18:00
Föreställning
& Spexkalas
2 maj
19:30
Föreställning
3 maj
18:00
Buskföreställning & Spexkalas
/Chalmersspexex Bob

Fysikteknologsektionens sexmästeris
aspning börjar i läsvecka ett. Du vågar
aldrig! Aspa F6! Fysikteknologsektionens sexmästeris aspning börjar i
läsvecka ett. Du vågar aldrig!
/F6

Asptillverkning pågår
Nu börjar det. Hela fem veckor av
galna arr. Vi välkomnar socknes
som utsocknes, gamla som unga till
asptillverkning i Gastown tisdag lv
1. Är du intresserad av att titta på
asparna? Då är Pubrundan torsdagen
3/4 ett utmärkt tillfälle. Vernisage i
Spritköket, Gastown och Fort Nox
mellan 19-01. Vem bygger bästa Kf/
Kb-shotten?
/KAOS 07

Gyllene skor
Kom och häng med oss i QQ7 på
Golden I nästa läsperiod. Puben är
självklart öppen under pubrundan
mellan 19.00 och 03.00. Annars kan
ni komma förbi torsdagar läsvecka 25 efter 19.00. För mer info kolla in
www.QQ7.se. Vörda Bond
/QQ7

*Hej Byggare!*
Det finns ett par datum som alla byggare bör printa in i huvudet för att
minnas. Det är nämligen så att CCC
har två stormöten för alla byggare.
Det första är i RunAn måndagen
den 31e mars kl 12:00 och det andra
är på Lindholmen tisdagen den 1a
april kl 12:30 (de som studerar på
Lindholmen kommer informeras om
plats). Alla som bygger skall vara på
ett av dessa och lyssna på vad som
gäller inför byggveckan. Dessutom
kommer era vagnschefer kunna köpa
biljett till VSGOFPACG i anslutning
till mötena. Detta kalaset vill ingen
missa!
Nästa viktiga datum för alla byggare
är tisdagen den 8e april, det är nämligen detta datum som ni kommer få
era stiliga byggrockar samt de program som skall säljas. I väntan på
våren kan ni fördröja er dystra tid
med att ringa eller prata med oss i
CCC. Ring 184535!
/CCC

Här kunde ni haft er plats!
Ta chansen att, på ett enkelt sätt,
marknadsföra er inför hela Chalmers.
Söker ni folk till Er förening eller
kommer Ni att arrangera något som
ni vill att hela Chalmers skall få ta del
av? Knåpa då ihop en liten text, maila
den sedan till bidrag@modulen.chs.
chalmers.se.

Dansa loss som en tok?
Danskväll med kurs i finsk tango
12/4! Lördag 12 april ordnar Chalmers Danssällskap danskväll med en
prova-på-kurs finsk tango. Vi börjar
med kursen kl. 18 och fortsätter
med blandad dans från ca 19.30. För
information om lokal, priser m.m. var
vänlig se vår hemsida www.dance.
chs.chalmers.se. Välkomna!
/Chalmers danssällskap

Konsert med Barocken!
Lördagen den 5 april ämnar Chalmers
Barockensemble hålla en nyårskonsert till minnet av Johann Sebastian
Bach födelse. Denna kommer att
hållas å Lingsalen på Studenternas
hus (Götabergsgatan 17). Konserten
börjar klockan 15:00 med insläpp
från 14:30. 60 kr i entré för studenter samt barn upp till 23 år, 80 kr för
vuxna. Välkomna!
/Chalmers Barockensemble!

MK - Disclaimer nr.2
Ett horribelt tryckfel har upptäckts i
förra upplagan av modulen, vilket vi i
MK vill be om ursäkt för. Naturligtvis
är inte alla våra tröjor svarta med silvertryck, det är bara några av tröjorna
som ser ut så. Resten har vitt tryck.
Snart får vi även våra gula bälten för
att fullända munderingen.
Glöm ej:
2/4 - MoS5
4-6/4 - NollK-utbildning
8/4 - MoS6

Spela med Barocken!

Chalmers studentkårs vårbal
Lördagen den 3 maj 2008 anordnas
Chalmers Studentkårs och Marskalksämbetets årliga vårbal. Chalmerister så väl som icke-chalmerister
är varmt välkomna till detta evenemang, ett av Chalmers finaste kalas.
Biljetter kommer att säljas under luncherna lv 3 och lv 4 i Kårhuset och
på Lindholmen. För mer information
se www.marskalk.chs.chalmers.se/.
Vid frågor kontakta gärna oss på
marskalk@marskalk.chs.chalmers.
se. Välkomna!
/Marskalksämbetet

Marskalksämbetets aspning
/MK

Spelar du, har du spelat eller vill du
spela något intrument som passar i
Chalmers Barockensemble? Kom
och hälsa på oss på något av våra
rep som hålls på måndagar klockan
18:15 i VV11.
info@chalmersbarockensemble.se
Välkommen!
/Chalmers Barockensemble

Vill du anordna Chalmers vårbal eller
få chansen att åka till Nobelmiddagen? Den 3 april 17.30 är alla hjärtligt välkomna till Marskalksämbetets
första aspmöte. Det kommer äga rum
i marskalksrummet på föreningstorget i källaren i Kårhuset. Denna
kväll har ni chansen att ställa alla era
frågor till oss. Vi kommer att bjuda
på lättare tilltugg. För mer information se www.marskalk.chs.chalmers.
se/. Välkomna att aspa Marskalksämbetet!
/Marskalksämbetet

Påskproblem?
Missade påskmiddagen pga ohmtentapluggande? Kom på E6 och
HäVSex påsksittning med påskbuffé!
12/4 i Gasquen, biljetter säljes på
DC
/E6

