Kultur

Houseklubb

Vårutställning
16/5 Invigning,mingel,
föredragsstafett
17/5 Workshops, föreläsningar och
Våravslutningsfest
18/5 Utställning

Kalas

Gasquen
9/5 Eftersläpp till
dammiddagen
(isex/K6)
16/5 Houseklubb (V6),
se insändare
17/5 Inget tema - Bara
Fest! (A6)
31/5 Eftertentaraj, nu
börjar sommaren!
(M6)

Glöm allt vad temafester på Chalmers handlar om, ikväll (16/5) är det
äntligen dags för en renodlad houseklubb i V6-manér. Under kvällen
kommer Chalmers skivgarde, SVEA,
att ”battla” Handels DJ Team Götes.
De lovar extremt tryck på dansgolvet! Kom ihåg: 22.00-03.00 i Gasquen, 18år + leg. Overall EJ tillåtet!
Inträde 30 kr.
Välkomna!

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!

Sommarlovsgasque
Kom och fira att tentorna är över
med M-sex! Den 31 maj så arrar vi
SommarlovsGasque och kalasar hela
natten lång!
/M6

Samarbetspartners 07/08

/V6

/CBC

Danskväll med storband
Lördag 17 maj kl. 17.30-24.00 med
prova-på-kurs i Lindy hop 18.0019.30, i Tempelriddarordens lokaler
på Storgatan 3. Vi samarbetar denna
gång med Nöjesdansarna och storbandet Drop in och erbjuder livemusik från kl. 20. Pris 80 kr inkl.
kursen, eller 60 exkl. kursen. Se även
www.dance.chs.chalmers.se.
Välkomna!

/Chalmers Danssällskap

Dags att rensa minnet inför
sommaren?
Nypåstigna Delta arrar ClearMemoryPub i Basen. Kom och fira 5:an eller
bara låtsas att du klarade dina tentor.
Chalmers bredaste öhlsortiment till
överkomliga priser utlovas! Lördag i
tentaveckan, 31:a maj, 19.00-01.00.
/Delta

8

Vårutställning Chalmers
Arkitektur
Arkitektur anordnar en utställning på
temat Göteborg i Volvofoajén 16-18
maj. På schemat står studentprojekt,
examensjobb, workshops, filmvsining och föreläsningar De tider som
gäller är:
fre 18-24, lör 10-18 samt sön 10-16.
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/Utställningsgruppen

Interaktionsdesign-utställning
Välkomna till den årliga interaktionsdesign-utställningen som hålls
av studenterna på masterprogrammet
i Interaktionsdesign på IT-Universitet. Under den 12:e, 13:e och 14:e
maj kommer förstaårs studenterna att
ställa ut sina vårtermins projekt, som
genomförts med fokus på spel och
lekfull interaktionsdesign.
De som önskar är också välkomna på
utställningens vernissage som hålls
efter första utställningsdagens avslut,
17:00-20:00 den 12:e maj. Utforska
de utställda projekten i en avslappnad
miljö och mingla. Tilltugg och dryck
kommer att finnas. Besök utställningens hemsida: www.display08.se
/Interaktionsdesignprogrammet

Join CSS - Chalmers Students
for Sustainability now!
Last member meeting before the
summer break on Tuesday 12th of
May in GMV (above Ekocentrum
near Kapellplatsen) 17.15. New
members are always welcome to join.
For more info visit our website www.
css.chs.chalmers.se or send an email
to board@css.chs.chalmers.se.
Have a really nice and green
summer!
/CSS

Om bara någon vecka kommer
den att infinna sig, Den Stora
Tomheten. Det är känslan man
får då ett hektiskt år, där man
levt i åttaveckorscykler, plötsligt
tar slut. Vart skall man ta vägen?
Vad skall man göra hela dagen
då det inte finns
några
föreläsningar att gå till
efter att väckarklockan har ringt
07:00? Har man
varit duktig och
skaffat sig ett
feriejobb så har
man förmodligen
inga problem att
komma upp på
morgonen eftersom man har ett arbete att gå
till. Oavsett om man kör truck,
jobbar vid löpande bandet eller
hackar fulkod, så fyller man sin
tid med något och förhoppningsvis så får man även betalt för det.
Om man inte har något jobb, vad
gör man då?`Tyvärr går ofta det
här med jobb och pengar kontra

Och sen då?
arbetslös och inga pengar hand i
hand, så vad kan man då tänkas
hitta på för saker att göra och
som inte kostar alltför mycket?
Är du typen som gillar sol och
bad och som kommer att befinna
dig i Göteborg i sommar? I så fall
är du bara att gratulera,
i och kring Göteborg
vimlar det nämligen av
goa badställen där man
lätt kan spendera sin
dag.

Är du lite ”wild ’n’
crazy”? Kanske har
du några slantar kvar
i början av sommaren
och är beredd att satsa?
I sådana fall skulle
Lotto kunna vara lösningen på
dina problem. En okänd, lycklig
själ vann nyligen motsvarande
17984 månadsutbetalningar från
CSN. På ett bräde. Han eller
hon kommer nog inte att behöva
jobba i sommar.
I avdelningen udda sommarjobb

finner vi den unga tjejen som
2007 sökte sommarjobb på en
stor, svensk köttproducent. Hon
tillbringade sen årets finaste
månader med att befria grisarna
från deras akterprydnader. 2600
stycken blev det totalt. Varje
dag.
Men, hur det än går med sommarplanerna, om du fyller fickan
med kosing eller pressar i solen,
så kommer det trots allt en höst
igen. Se därför till att ta vara på
den tid du får utanför ekorrhjulet
med de åtta ekrarna. Ta det lugnt.
Tagga ner. Chilla, som ungdomen
säger. Se sedan till att ta dig tillbaka till Chalmers med spänst i
steget och sol i sinne. Då skall du
nog se att det går an att ta ännu
ett steg på vägen mot slipad, välutbildad och eftertraktad examinand.
Trevlig sommar!

/F.Modulen

