Kultur

Bygg Cortège!

Kalas

28/4 Festival, Serenade for June
30/4 Cortège och 		
FESTUs Valborgskalas

Vill du valschera genom Gbg?

John L’s

Häng då med Panzarmuzikbrigad
Megaton på Valborg. Direkt efter
mösspåtagningen beger vi oss från
Olgas Trappor till Trädgårdsföreningen!
Ein-Zwei-Drei! Ein-Zwei-Drei!
Um-pa-pa! Um-pa-pa! Um-pa-pa!
/Panzarmuzikbrigad Megaton!

Nu när våren är kommer och uteserveringarna på stan börjar ploppa
upp som svampar vill vi på John L´s
påminna om att vi också har en uteservering. Innergården är under kvällarna vårinredd och för den lite frusna
finns det gott om filtar att värma sig
med. Vi har även gjort en uppdatering
i spelhyllan och kan numera stoltsera med bl.a. kinaschack, råttfällan och TP. Måndagen den 28:e har
vi extraöppet, medan 1-3 maj har vi
extrastängt. I övrigt kör vi som vanligt Pubquiz på Onsdagar klockan 19
och buffe på Lördagar.
Välkommen!
/Personalen i John L´s

Join CSS!

”Visste du att...”
...vår definieras som när dygnsmedeltemperaturen är över
noll grader?
...det dessutom måste gå mot
varmare tider?
...detta tillstånd måste hålla i

CSS - Chalmers Students for Sustainability wants you! We are now
looking for members who wants
to work in our new comittees: The
AGS/WSC-SD Zurich -09 comittee,
the CSS fall seminar comittee and the
social activities comittee. We are also
looking for a new social activities
secretary.
Don´t hesitate to contact us if you
have questions or want to learn more
about us. www.css.chs.chalmers.se or
email board@css.chs.chalmers.se
Join now!
/CSS

sig minst sju dagar?

Våravslutning med Tarantella!

Samarbetspartners 07/08

Nu är det snart dags för sommarlov
men innan dess inbjuder Tarantella
till läsårets sista arrangemang den
14 maj. Medlemmar och sponsorer kommer tillsammans äta en fin
middag på Liseberg, under kvällen
kommer årets Tarantella att utses
och avslutningsvis kommer vinnarinstinkten sättas på prov i Lisebergs
Femkamp!
Anmäl dig innan 11 maj till anmalan@tarantella.chs.chalmers.se,
eventet är som vanligt GRATIS!!
Vänliga hälsningar!
/Tarantella

Åka på festival och turné?
Är du sugen på att åka på studentorkesterfestival i Pingst eller på turné i
början av sommaren? I så fall ska du
gå med i Chalmers Barockensemble.
Vi är en studentorkester med symfonisk sättning som tycker om att driva
med de klassiska mästarna och spela
på helt barocka, adekvata instrument.
Naturligtvis spelar vi även stråk-, träblås- och brassinstrument samt slaginstrument. Kom och hälsa på oss när
vi repar på måndagar i VV11 klockan
18.15 på väg och vatten.
Välkomna!
/Chalmers Barockensemble

Ny danskurs!
Söndag 4 maj startar en ny danskurs,
denna gång i klassisk, europeisk
tango och cha cha. 5 söndagar fram
till 1 juni, kl. 18.15-20.00 i Scaniasalen. Avgift: 200 kr för hela kursen,
eller 50 kr/gång (studentpris). Anmälan senast 1 maj till danslektioner@
gmail.com. Se www.dance.chs.chalmers.se för mer information.
/Chalmers Danssällskap
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Dags att söka kårens
valberedning!

Är du intresserad av intervjuteknik och rekryteringsmetodik samt vill ha mer insikt i
kårens verksamhet? Då är det
dags att söka Valberedningen
08/09! Valberedningen bereder valet av kårledning och
Tofsens chefredaktör. Dessutom
lämplighetsgranskar
vi ordförande och kassör till
kårens kommittéer. Valberedningen nominerar också
teknologrepresentanter
till
kårens företagsstyrelser. Uppdraget är arvoderat.
Informationsträff 28/4 kl.
18.00 i Emilia, kårhuset.
Skicka ansökan och CV
senast den 2/5 till valberedning@chs.chalmers.se
För
mer information maila valberedning@chs.chalmers.se
/Valberedningen

Vårrus!

Den här gången handlar det inte om
löpning och är inte heller på något
vis associerat med alkohol. Istället är
det den där känslan som infinner sig
hos alla svenskar den första riktiga
vårdagen. Och när jag, som svensk,
säger ”den första riktiga vårdagen”,
handlar det inte nödvändigtvis om
några fantastiska temperaturer. Det
räcker allt som oftast med att solen
råkar titta fram länge nog för att
det skall torka upp något så när på
marken. Denna dag får Svensson ett
släng av semesterkänslor och måste
nödvändigtvis ta sig till närmsta café
med uteservering. Många är de långa
luncherna och korta arbetsdagarna.
Trots att kvicksilvret med nöd och
näppe tangerar 10-graderstrecket
skall jackor slängas över axeln och
solbrillorna tas på. Huttrandes med
en varm choklad att värma händerna
på sitts det sedan vid ett bord utanför
cafét och pratas över hur fantastiskt
det är att våren äntligen har kommit
och semesterplaner smids. Det är inte
utan att man som objektiv betraktare
drar paralleller till när korna släpps ut
på grönbetet; hoppandes och frustandes far de omkring i hagen och kliar

hakan mot gräset. Mången utländsk
turist har setts skaka på huvudet åt
denna fanatiska soldyrkan de nordiska
folken uppvisar. Är det då bara denna
enda dag som svenskarna överger allt
vad arbetsmoral heter för att lapa sol?
Nej, det finns ytterligare en, ty efter
att ha gått och väntat till början av
juli utan så mycket som en solglimt,
så kommer den: Den svenska sommaren, omgiven av dagar med 10
grader och horisontellt regn uppvisar
denna dag 30 grader och strålande
sol. Genast flyr man återigen man ur
huse för att njuta av vad det svenska
klimatet har att erbjuda. Tydligen har
Svensson genetiska anlag som gör att
han omöjligtvis kan hålla sig inomhus när det det är ljusare ute än inne.
Med tanke på arbetsmoralen i Sveriges arbetsliv dessa dagar har den
globala uppvärmningen lagt total
ekonomisk kollaps på sin, redan
tämligen
digra,
lista.
/F.Modulen

Sommarpraktik i Nordamerika?
USA Summer Trainee Program har
skickat teknologer på utvecklande
praktikarbete i USA i över 40 år. Föreningen är öppen för alla civilingenjörsstuderande på Automation och
Mekatronik, Bioteknik, Kemiteknik,
Kemiteknik med fysik, Industriell
ekonomi, Maskinteknik, Väg och
Vatten och nu söker vi nya medlemmar för sommaren 2009.
Är du en driven person som söker
efter utmaningar och är redo att ta
chansen att få komma iväg på en upplevelse för livet? Då ska du komma
på vårt informationsmöte den 6 maj
där vi berättar mer om vad det innebär att vara med i föreningen samt
bjuder på lättare lunch.
Vet du redan nu att du vill gå med
och inte har möjlighet att komma på
informationsmötet så har vi intag av
nya medlemmar på fredagen den 9
maj, kl. 7.00 i VA-salen.
Besök gärna vår hemsida, www.usachalmers.se, och svara på de frågor
vi sammanställt eller kontakta oss
på info@usa-chalmers.se om du har
några frågor. Ta chansen att få en
värdefull och spännande erfarenhet
genom en sommar på ett amerikanskt
företag!
Infomöte: 6 maj kl. 12.00 i VA-salen,
Väg och Vatten.
Antagning: 9 maj kl. 07.00 i VAsalen, Väg och Vatten.
/USA 2009 Summer
Trainee Program

Du vet väl att Modulen även finns
på nätet?
www.modulen.chs.chalmers.se

Har du en idé?
Har du en bra idé på spextema inför
spexåret 2008/2009? Då vill vi gärna
att du skriver vad vi kallar SYNOPSIS. Detta innebär en titel, en kort
beskrivning av sex eller sju karaktärer, samt en kort sammanfattning av
historien. Ditt synopsis stoppar du
tillsammans med ett kuvert innehållande ditt namn och telefonnummer
i ett annat kuvert och lämnar ditt
bidrag i Veraspexets fack i Chalmers
kårhuset senast fredag 30 maj.Vinnande synopsis får ett fint pris!Vid
frågor kontaktar du oss på vera@
chalmersspexet.se eller besöker vår
hemsida vera.chalmersspexet.se
/Chalmersspexet Vera

Sök lekmannarevisor!
Som lekmannarevisor granskar du
verksamheter som bedrivs i kårens
namn, såsom kommittéerna. Ett år
som lekmannarevisor innebär självständigt arbete med eget ansvar som
ger stor inblick i verksamheten och
erfarenheter som är mycket värda.
Två revisorer sökes och uppdraget är
arvoderat.
Informationsträff 28/4 kl. 18.00 i
Emilia, kårhuset.
Skicka ansökan och CV senast den
2/5 till valberedning@chs.chalmers.
se För mer information maila valberedning@chs.chalmers.se eller
revisor@chs.chalmers.se
/Valberedningen

Sök Chalmers Event!

Nyrekrytering!

Inför hösten söker Chalmers Event
nya medlemmar. Vi söker glada,
trevliga och drivna personer som vill
prova på att arrangera företagsevenemang på Chalmers, för Chalmersstudenter. Vi har särskillt behov av
personer mederfarenhet av ordförandeskap, webbutveckling eller grafisk
design, vilket är plus men absolut
inget måste.

Just nu pågår rekryteringen till posterna för nästa års uppsättning av
Veraspexet. Gillar du att stå på scen,
sy, regissera, spela instrument, planera, snickra och måla, skriva manus
eller bara hitta på en massa roliga
saker i ett stort gäng? Sök Veraspexet!
Gå in på vår hemsida på: vera.chalmersspexet.se för mer information.
/Chalmersspexet Vera

Event?
Chalmers Event är en kårkommitté under arbetsmarknadsenheten.
Kortfattat så arrangerar vi företagsevenemang på Chalmers, för Chalmersstudenter.
Varför Event?
- Jobba med företag och knyt kontakter.
- Få erfarenhet av planering och
genomförande av projekt.
- Ett bra och givande sätt att engagera
sig på.
Skriv ihop en kort presentation om
dig själv, motivera varför just nu är
intresserad och skicka till: info@
event.chs.chalmers.se. Du som söker
får möjlighet att vara med och arrangera när ÅF kommer till Chalmers den
6.e maj.
Sök nu eller senast den 5:e maj!
Läs mer: www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

Sök CHARMkommittén
Söker du nya utmaningar och vill
samtidigt lära dig massor? Då skall
du söka CHARMkommittén 2009.
Skicka in CV + personligt brev
till charmo@chs.chalmers.se.Sista
ansökningsdag är 4 maj. Mer info se
hemsida www.charm.chalmers.se.
/CHARMkommittén

Rymdmacka!
Eftersom CAC är en av universums
största Chalmersföreningar vill vi
uppmana alla att komma på vårt
annalkande årsmöte. Vi kommer att
välja en in en ny styrelse för nästa år.
Så om du vill vara beslutsfattande i
en viktig del av Sveriges rymdsfär
borde du verkligen passa på! På årsmötet reder vi också ut kopplingen
mellan Svalbard och Mars samt visar
en trevlig film. Besök gärna www.
rymden.net
/CAC

Informationsmöte om dansföreningen
Välkommen till ett informationsmöte
söndag 11 maj kl. 17.00. Vi behöver
en ny styrelse till hösten och kommer
att prata om föreningens verksamhet,
vad det innebär att sitta i styrelsen
och vad den avgående styrelsen kan
hjälpa till med. Kom även om du
inte vill engagera dig, men har bra
idéer som kan vara till nytta! Frågor?
Kontakta dance-board@dance.chs.
chalmers.se!
/Chalmers Danssällskap

Events
6/5: Case, presentation och mingel
med ÅF. Caselösningen börjar kl 10
i kårhuset och presentationen/minglet kl 19 i Volvofoajén. ÅF kommer
även finnas på teknologgården under
dagen.Mer information om ÅF finns
på www.afconsult.com.
Mer information om eventet samt
anmälan på www.event.chs.chalmers.
se. Begränsat antal platser.
8/5: Attraktivare Bransch på Chalmers. Företagskväll med energiföretag i kärnkraftsbranschen. Ringhals,
Oskarshamn, Forsmark, Alstom &
Westinghouse kommer gemensamt
att hålla en presentation i Scaniasalen med start kl 18.00. Efter presentationen finns möjlighet till mingel
med företagsrepresentanterna och det
kommer att bjudas på mat. Anmäl dig
på www.event.chs.chalmers.se senast
6:e maj! Begränsat antal platser.
www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du glida
fram över stan på 500ft eller kanske
slå höjdrekord i JET-vindarna på
33000ft? Då är det dags att gå med i
Chalmers Ballong Corps.
För mer info maila: styret@cbc.chalmers.se
Kram o skål!
/CBC-Styret

Hela världen ligger framför
dig!
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

