Kultur

Bygg Cortège!

Kalas

I Gasquen:

28/4 CM-i-Fest (E6/K6)
18/4 Skräckkalas! (H6/
ZEXET)
22/4 CM-i-Fest (F6/H6)
23/4 CM-i-Fest (GasqueK
drift)
24/4 CM-i-Fest (V6/isex)
25/4 CM-i-Fest (M-SEX)
26/4 CM-i-Fest (ZEXET)
27/4 CM-i-Fest (d6)

I Öltältet:
20/4 VSGOFPACG
21/4 Stängt
22/4 USA rockpub, Go
Drowsy
23/4 Oktoberfest,
Heroes
24/4 Fear my dear
25/4 Irlänsk pub, The
waves/FR. Majblomma
26/4 Hemligt storband
27/4 Afterski, Cover
28/4 Festival, Serenade for

Hej Floffa!
Stämmer det att det finns en Panzarmuzikbrigad Megaton på Chalmers
och att denna kommer att spela i
samband med mösspåtagningen
samt marschen ner till trädgårdsföreningen på Valborgsmässoafton?
Stämmer det även att de framför
tyska marscher och valser? Stämmer det att det egentligen är Chalmers Barockensemble som gömmer
sig bakom namnet Panzarmuzikbrigad Megaton, och varför gör de
det?
/Undrande Chalmerist

/Farbror Modulus

Gör Din röst hörd;
rösta i valet till fullmäktige 2008!
”Visste du att...”
...det finns minst 600 virus som

Samarbetspartners 07/08

Undrande Chalmerist!
Naturligtvis har du helt rätt i ditt
antagande i att det finns en Panzarmuzikbrigad Megaton på Chalmers
och att denna kommer att spela i
samband med mösspåtagningen
samt marschen ner till trädgårdsföreningen på Valborgsmässoafton
och visst stämmer det att det är
Chalmers Barockensemble som
gömmer sig bakom namnet Panzarmuzikbrigad Megaton. Varför kan
man undra? Ja, var annars skulle de
gömma sig?!
Lev väl!

kan infektera människor?
...husmorstips hjälper Dig att
lösa vardagliga problem?
...lukt

från

lökskärbräden,

pottor osv försvinner om man
sköljer med kallt vatten?
...vädret i vår är lite omväxlande?
...pollinatörer sprider pollen?
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Är kårordföranden en Iron
man? Eller behöver han bli?
Tycker du att 798 m simning, 38 km
cykling 8861 m löpning låter kort?
Genom att du röstar i kårfullmäktigevalet blir det jobbigare. Kårordförande Martin Irding har nämligen
lovat att springa, simma och cykla
motsvarande procent av Ironmandistanserna som valdeltagandet i fullmäktigevalet 2008 motsvarar. Förra
året röstade 21% av kårens medlemmar, det ska vi slå i år!

de gör kan vi lämna därhän då jag i
tidigare nummer av Modulen redogjort för dem. Som ni säkert minns
är det fråga om elaka små gynnare
som ser ut som sexkanter eller skiftnycklar. Resultatet tycks dock alltid
vara detsamma i förkylningstider, en
stackare är sjuk och alla andra tror att
de klarat sig.
Det visar sig nästan undantagslöst att
personen som var sjuk först blir frisk
jättefort och alla andra blir sjuka och
dras med skiten i evighet.

(Ironman är en triathlontävling som
täcker 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 195 m löpning.)

Det ligger i luften!
Varje termin brukar jag, Farbror
Modulen, ha en lite uppdatering vad
avser säsongens sjukdomar. Som en
extra bonus idag kommer jag även
att ge lite enkla husmorstips som kan
vara till stor hjälp då du önskar kurera
dig. Som brukligt är det en släng av
förkylning som ligger i luften. Rättare sagt sprids förkylningsvirusen
väldigt lätt just nu, det är alltså de
som i själva verket ligger i luften.
Vad virus är, hur de ser ut och vad

Så här kan ditt virus se ut!

När väl sjukdomsstadiet infunnit sig
finns inte mycket att hoppas på. Det
fungerar inte alls som när man var
liten och blev omhändertagen av sin
mor. Nä som vuxen blir det ingen
uppassning, filmhyrning och favoritmat. Man får helt enkelt nöja sig med
att inte gå utanför lägenheten, vilket
alltid är mer stressande än avkopp-

lande eftersom allt som skall hinnas
med bara läggs på hög. Mat är sällan
att tänka på. Det finns ingen lust att
varken köpa, laga eller äta. Det lilla
ljus som ändå finns är det att man inte
är magsjuk, fy fan vad det är jobbigt.
Till och med när man var liten var det
ingen bra anledning att vara hemma,
nu ska man dessutom torka upp efter
sig själv. Då som nu är det enda man
kan dricka sockerdricka med urrörd
kolsyra.
Som ni säkert förstår finns inte
mycket till husmorstips att förlita sig
på. Det enda jag kan tänka mig ger
en liten bättring skulle vara en skvätt
whisky, möjligtvis en cigarr om inte
halsen känns för risig. Sen är det
sängen förståss, mycket vila ska det
vara. En film är ju heller aldrig fel.
Och lite gotte till den. Cola kan vara
gott när man kollar på film, även om
jag föredrar mineralvatten. En kopp
te emellanåt är inte så dumt, kanske
en ostfralla till den. När allt kommer
omkring kanske det inte är så hopplöst att vara sjuk
ändå. Jag är nog
sjuk
imorgon
också.
/F. Modul

Lärarpub!
På torsdag lv3 anordnar SNE lärarpubb i Kajsabaren! Kom dit och
snacka med dina lärare och lär känna
mastersstudenterna på mer avslappnade former.
Gratis mat från Linsen till dom 40
första! Välkomna på torsdag 17/4,
från kl17!
Hälsningar SNE

Bamse arrar medlemshäfv!
Kom ner till oss och testa öhlhäfv
eller slipa dina tider.
Onsdag lv 3, 16:e april, kl 17.30 på
Gamla föreningstorget.
Vi bjuder alla våra medlemmar på
pastasallad!
Intresserad av att aspa Bamse? Hör
av dig till:
styret@bamse.chs.chalmers.se
/Bamse

Aspa Chalmers Event
Nu letar vi efter nya Eventare! Håll
utkik efter affischer och på www.
event.chs.chalmers.se för mer information.
// Chalmers Event
www.event.chs.chalmers.se

Kommande Events
6/5 ÅF
Caselösning med efterföljande mingel
med ÅF. ÅF kommer även finnas på
teknologgården under dagen. Mer
information om ÅF på www.afconsult.com. Mer information om eventet samt anmälan på www.event.chs.
chalmers.se
8/5 Attraktivare Bransch
Kärnkraftsbranchen kommer till
Chalmers och presenterar sig. Ringhals, Forsmark, Oskarshamn m.fl.
kommer att vara på plats.
// Chalmers Event
www.event.chs.chalmers.se

Hela världen ligger framför
dig!

Vill du spela med Chalmers
Barockensemble?

Det kanske låter som en sliten klyscha
men det är faktiskt sant, de senaste
månaderna har vi i IAESTE tagit
emot ansökningar från studenter som
vill praktisera på företag utomlands
och faktum är att dessa är ganska
lätträknade. Detta innebär att just DU
faktiskt har en ganska stor chans att
åka utomlands eftersom konkurrensen är låg. Så ta dig nu en ordentlig
funderare i sommar vart du vill åka
och vad du vill göra så kommer du
under hösten kunna skicka in önskemål om praktikplats så kommer vi i
IAESTE göra vårt bästa att hitta en
praktikplats som motsvarar dina önskemål.
Om du vill öka dina chanser att få
en praktikplats så ska du självklart
engagera dig i IAESTE och på så sätt
få bonuspoäng som ökar dina möjligheter.
Men att engagera sig i IAESTE ger
mer än bara bonuspoäng, du får även
kontakt med företag och utländska
studenter. Vi har t.ex. Precis arrangerat en påskfest för praktikanterna
och till midsommar så kommer vi
arrangera en midsommarfest.
Vi kommer ha ett informationsmöte
nu i läsperioden så om du är intresserad släng iväg ett mail till info@
iaeste.chs.chalmers.se så kommer vi
höra av oss med tid och plats!
/IAESTE

Vill du skapa t.ex. nya instrument,
musikstycken eller nya vänskapband? Vill du uppleva de gamla
klassiska kompositörerna på ett nytt
sätt? Vill du se musik? Vill du åka på
festival och turné? Vill du ha någon
att spela med? Vill du ta upp ett
instrument du spelat förr och börja
spela igen? Vill du lära sig att spela
nya instrument? Vill du ha möjlighet
att starta nya musikgrupper? Vill du
lära dig den sanna tideräkningen och
lära dig vad du egentligen heter? Vill
du spela och ha skoj? Vill du spela i
en studentorkester? Vill du få utlopp
för dina kreativa sidor?
Om svaret är ja på någon av ovanstående frågor så är Chalmers Barockensemble orkestern för dig!
Kom och besök oss på ett av våra rep
i VV11 på måndagar klockan 18.15.
För mer information kontakta oss på
info@chalmersbarockensemble.se
Välkommen
önskar
Chalmers Barockensemble

Do you play ...
... strings?
... woodwind?
... brass?
... percussion?
Join Chalmers Barockensemble.
Contact us at info@chalmersbarockensemble.se Welcome!
/Chalmers Barockensemble

Är du intresserad av yrkespraktik i Nordamerika?

Join CSS - Chalmers Students
for Sustainability!
Nu är det dags för den 99e
byggveckan!
Nu är det äntligen dags, årets byggvecka står för dörren och den 20e
släpps alla 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. Schemat för öltält och CM
finns på vår hemsida, www.cortegen.
se. Den 99e Cortègen kommer bli
den bästa Cortègen någonsin!
Byggare? Ring 18 45 35

/CCC

Kalasa med V6!
Följande gasquer kommer att arras av
V6 Lp4:
20/4 Eftersläpp till VSGOFPABCGgasguen
16/5 Houseklubb i Gasquen
(24/4 CM-i-fest (V6/isex))
Mvh
V6-08

Coming activities: hikes, field trips,
food and water seminar, movie night
etc. For more info about CSS send an
e-mail to board@css.chs.chalmers.
se or visit our website www.css.chs.
chalmers.se.
New members are always welcome
to join us! Now we are also looking
for a new activities secretary. Sounds
interesting? Don´t hesitate to contact
us.
/ Lisa and CSS

Ny danskurs:
Tango och cha cha!
Nu börjar snart en ny danskurs så
missa inte detta tillfälle att lära dig
något nytt och roligt! Kursen går 4/51/6, söndagar kl. 18.15-20.00 i Scaniasalen. Pris 200 kr för hela kursen
eller 50
kr/gång (studentpris). Anmälan
senast 1/5 till danslektioner@gmail.
com. För mer info se www.dance.chs.
chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

Behovet av tekniker och ingenjörer
med utlandserfarenhet ökar varje
år inom svenskt näringsliv. USA
Summer Trainee Program ger för
fyrtiofemte året i rad teknologer på
Chalmers en möjlighet att praktisera
i Nordamerika. I årets program deltar
31 blivande civilingenjörer som studerar Maskinteknik, Kemiteknik,
Kemiteknik med
fysik, Bioteknik, Automation och
Mekatronik, Industriell Ekonomi och
Väg och Vatten.
Under minst åtta veckor kommer
våra medlemmar få en internationell erfarenhet genom att arbeta vid
amerikanska företag. Dessa har visat
stor tilltro till svenska teknologer och
erbjuder ofta avancerade ingenjörsuppgifter.
USA Summer Trainee Program är
en ideell förening som drivs av oss
teknologer. Vi är helt beroende av det
stöd som de svenska företagen kan
ge oss.
Är du intresserad av att veta mer om
hur man blir medlem och vad som
krävs kan du besöka vår hemsida:
www.usa-chalmers.se. Intaget för
nästa års program sker vid månadsskiftet April/Maj. Mer information
kommer att anslås på hemsidan inför
antagningen.
Ta chansen att få en värdefull och
spännande erfarenhet genom en
sommar på ett amerikanskt företag!
Vänliga hälsningar
USA Summer Trainee Program

Robotinvasion i Kårhuset

Kalasa med ZEXET & H6

Golden I

18/4 - Gasque med Skräcktema,
ZEXET & H6
26/4 - CM, ZEXET "U-båtstema"
Hälsningar
Jacob Joachimsson
PR-Chef ZEXET 2008

Kom och häng med oss i QQ7 på
Golden I. Puben öppnar 19.00 varje
torsdag läsvecka 1-5.
För mer info kolla in www.QQ7.se
Vörda Bond
/QQ7

När: Lördagen den 19 April
9.45 - 16.00
Var: Chalmers Kårhus Johanneberg
Vad: Robot-SM 2008
Varför: Årets bästa möjlighet att se
tänkande maskiner slåss om ära och
pengar. Tävlingar, föreläsningar och
workshops till folket. Be there or be
^2.
/Chalmers Robotförening

