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Detta Ar det sista numret innan nasta kull tar river'. M som gjort tidningel
har IArt oss massor om hur maII gdr en tryckt tidning, och vi hoppas att
det synts pa utvecklingen. Fdrhoppningsvis lyckas vi fdra dver allt vi
kan ("N6, de1 gir viil ganska fort.") till v6ra efterfdljare sA att ni kan se

en tidning som fodsiitter bli battre och bAttre.

I detta nummer kan du bland annat se bilder frin 20-6rsjubileet for nigm
veckor sedan, men ?iven en snabbkurs i ryrrdfiird sarnt lite pyssel.

Sist men inte minst vill vi passa pi att sAga att ni ar vamt valkomna att

skicka in insiindare eller annat material.

/Sdrer
-Stallfdretradande

BGilalili0n8n:

Vlad P Daim

Ochlo Rigsdeliid

Ndssrose Oiejon

Gredil Vedbinn

Kasla om bokslaivema 1'dr att se vad vara riktiga namn ar.



Ring oc[ ]ai$a
Att tv-siinda karaoketalangjakter engagerar folk i viist ar ingen nyhet.

Popstars, Fame Factory och nu senast Idol visas pi basta siindningstid

och kv?illspressen skriver spaltmeter om vem som iir minst samst, elaka

jr:rymedlemmar och uhiistade deltagare. Forrdstas g6r det. Enligt tv4

kom det in civer en miljon rosler i Idolhnalen. Pi fredagskviillen veckan

efter Idolfinalen, i skivande
stund om fiira dagar, siinder
tv4 sin arliga faddergala,

denna ging fr6n Colombia.
Aven i detta program iir det

tank att tittama ska ringa in
ftir att visa sitt stdd, men

denna ging ftir att ge bam
runt om i viirlden en battre framtid, istAllet ftir att nigon av idolema ska

ffi forts;itta sjunga karaoke. Vad skulle handa om idoltittama istallet fitr
att rosta i ldol blivit faddrar under faddergalan? Lit oss se

Om vi antar att det till varje idolprogram kommer in i snitt en halv uriljon

roster och man kan rdsta i tio av programmen ger detta fem miljoner in

komna rijster. Vade rdst kostar 5,70 konor. Detta ger en summapi 28,5

milj oner kronor, vilket motsvarar vad det skr"rlle kosta 1 1 875 stycken nya

faddrar att vara fadder i ett ar med en minadskostnad pi 200 kronor'

Under fiirra 6rets faddergala anmiilde sig 26 000 personer som nya

faddrar

Vill man bide vara fadder och kunra riista pi sin idol varje ir kan man

strunta i att betala tv-licensen istiillet, det iir det iindi ingen som gdr fiir
"de visar ju cincld inga bra prograr4 pd SW".

Missade du faddergalan? hltp://www.plansverige.olg/

Fdriren 1994,1998,2001,2002 samt 2006 saknas prisuppgifl. Ar 1995

fanns glassen Storctrut inte i soflimentet.

Ittes lnlom0tl0nsGrul[ I[I01mer01
ZiGjobbar tlled rekrytering av nya teknologer genom att infonnera om Z
pi gymnasieskolor och utbildningsmiissor ZiG informerar ocksi omZ
genom utskick till presumtiva teknologer samt handhar gymnasiedagama
p6 Chalmers.

Vi i ZiG vill ge ett stort tack till alla Er som var
phaddrar el1er hjii.lpte oss pa annat siitt under
gymnasietjejhelgen, utan Er hade det inte fungemtl
Helgen blev velkligen lyckad och uppskattad.

Nr.L arbetar ZiG med planema infor en gymnasiedag som kommer aga flJlrl
i bolan av ndsta ar men stdrct fokus just nu har vi pi den nya Z-
katalogen som ska tryckas inom en snar framtid.

ZiG villpiminnaErom hembesdken till era gamla skolol diNi infomerar
om vilket toppenprogram Automation och Mekatronik iirl Givetvis
hjiiJper vi Er med presentationema och bekostar resan. Arjust Du
intressemd av att eka? Ta i s6 fall kontakt med Malin, malin@pluggaz.nu

http://www.pluggaz.mr
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Priset pa Storstrut frin Triumfglass
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Det [e$ $eiladG ]ummet d Gnamels
Pd Chalmers fi.nns mdnga skrymslen och vrdr Mdnga av dessa hdr den

genomsnittlige studefiten inte ens talas om. Ndr vi
pd Zenithredaktionen Jick in en medlem i
nanolabbet passade vi pd att skriva om det.

Nanolabbet ligger pd ficirde plan i MC2 och som

student Jdr man komma ifi ddr om man till exempel

I iis er v is s q mi krosy s temhars er

Ftirsta gingen man gir in i renrummet ftirs tankama

latt till initiationsriter fdr hemliga sallskap. Miirkliga
ritualer sommaste utftiras oehmlirkliga kliider att ta

pe. Det fd6ta man meste gdra Ar att sAtta pi sig ett par bli skoskydd vid
den sA kallade "step-over-b,inken" som iir gr?insen fdr utomlusskoma.
Menga av er kiinner siikert igen detta frar dagis. Nasta steg iir nar man

kommit ner i omkliidningsrummet d& man meste tvafia handema och

sedan torka dem i varmluftsblisen innan man kan plocka fram sin overall

ur den ftirseglade plastp6se i vilken den kommer fran tvatteriet. Att ta pa

sig overallen iir ett konststycke i sig di ingen del fir sliipa i golYet nzlr

man tar pA den!

Niir man sedan kommerin irenrummet genom luftslussen

s16s man av hurvitt allting air. Vitt, golv, vitt tak, vitkladda
manniskor och vita instrument. Som en att titta pA

negativen till en Matrix fllm.

I naaotekniklaboratoriet
tillverkas, som namnet antyder,

valdigt sma saker, exempelvis
viildigt smi trycksensorer och

accelerometrar. Dessa skapas pi
tunna kiselskivor som beliiggs med
ljuskiinsliga material ftir att sedan fa de

t nskade mdnstren framkallade pi sig. Plattoma
med det monstret pa etsas sedan sa att
mdnstren ftr djup. Med hjAlp av olika lager av

sorn etsar olika fort i konbination med flera etsningarkan man med

denna teknik bygga fantastisk smi strukturer Men det fungeral bara om

det Ar arbetet inte kontarnin€ras av frammande partiklar.

6

Fdr att fdrhindra att partikelhalten blir ftir hcig finns det massor av
fdreskrift er som m6ste ltiljas, fr6n kliidsel, ti11 par$ruranviinduing och
rdrelsemiinster iil saker man maste tanka pi. Luften h611s si ren solrr
mdjligt genom att cirkulera och bytas ut helt
vamnnan minut. Luftstrommen gar fian taket
och ner mot golvet, vilket gdr att man {iir att
minimera filroreningar pi sitt arbetsrnaterial
helst skall biira det hiigt och lingt ifrin sig.
Faktum Ar att man m6ste gi en kr"us ddr man
bland annat liir sig korrekt beteende, men
liven srikerhets [breskrifter for arr ens sllippas
in i iabbet. (Och di fir man fortfarande inte
anvanda nagonting darinnel)

Ar du sugen pi att liira dig mer om nanolabbet kan du titta in pi deras
hemsida.

http://www.mc2.chaLmers.se/nanolab/

Goil ltil ocn Goil nnt Arl
Nu har ytterliggare en termin pi Chalmers passemt. Det innebAr att vi
alla iir ett halvar niirmare slutet pe utbildningen. Oavsett vad vi gdr hiir
pi Z s6. 96r tiden snabbare ain vad i alla fall vi i Ztyret hinner ured.

Aftetet med att hella nasan dver ytan kraver konstant uppm,irksamhet.
Emellan6t dyker f?irdiga Z-teknologer upp och vill fE en underskift for
att kunna fa ut sin examen. Andra dagar sitter vi i timmar och lAser
stadgarna ftr att fi klarhet i vad som g?iller.
Nagot som vi fett klarhet i iir plats och datum frlr frireningsaktivas kalas.
Det kommer vara i Zaloonen fredag liisvecka 3, det vill siiga 9 februari.
Kalaset iir kalaset med sto K och nagot som ingen fiireningsaktiv vill
missa. Boka redan nu in datumet ftir det kommer att bli KANON !

Fdrdvrigt ser vi fiam emot en skrinjul och ett spannande nytt ar!

Hoppsan Hej I

/Ztyret
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lu[ileumsdagon
Sikom dagen vi alla hade v,intat pe, ldrdagen den 11 november 2006.

Dagen di Z firade systernbolag. Alla var diir, okej inte allamen valdigt
minga :-) Alumnema biirjade dagen med lite fiiredrag och annat medan

vi teknologer fickhella oss till tils till klockan ett. Di Srlldes
shrdiehallen upp med skojfriska ftireningsaktiva som alla hade hittat pe

roligheter. Samtidigt gavs det mitjlighet att springa runt och titta pe ala
konstiga saker som finns pi Chalmers, bilsimulator, fusitaliska leksaker
och annat. Bland aktivitetema i studiehallen aterfanns bland annat

hAstskokastning med ZEXE! geldhallonstomsbyggande med ZIG och

ffirstis godis och klurigheter med den basta fiireningen av dem

a1la.. .Zenith!

Dagen rusade inte helt ov,intat ivag och helt pldtsligt vax det kvall och

dags ffir den stora Jubileumsbanketten. Snofsigt som sig bor mdttes

man av rdda mattan, brinnande marschaller och Fanbiirare som stolt hdll
uppe bide Sveriges och framfdr allt Z: s fma fanor Efter avprickning och

tilldelning av jubileumspin bj<ids det pi bubbel och miingder av

uppkliidda miinniskor.

Da alla 200+ gdster hade anliint tigades det till Kirrestauangen.
Kviillen innehrill inte bara fantastiskt god mat och trevliga mzinniskor

utan det hiinde aven en hel del roligheter Snz tilldelade Magnus Ekh
deu nominering som gett honom Chalmers pedagogiska pris tidigare

under 6ret. BEB, BeLe och "Joppe" bjdd verkligen pi sig sj iilva med en

charadliknande aktivitet, tal och som alltid Beles pianospelande, hade

nog i och fiir sig l6tit battre pa en flygel...men,men.

Det lanns Sven inbjuden underhillning i form av Chalmers S8ngkdr som

inledde tillstiillningen med "Livet". Till desserter visade sig iiven

stiuppkomikem Eric Ldwenthal som fick de flesta att vika sig dubbelt,
han var viird varje krona om man siiger s6.

Om man ska hitta negot att anmArka pe si fir det nog vara att det inte

var uppsty se att alla gick ned pi Gasquen tillsammaas iiven om de

flesta ldsle detta pa egen hand, Boivie...

Alla som var iblandade i genomftirandet avjubileet tackade varandra,
jag ntijermigmed att sAga: Brajobbatkillar och tjejer, det kulde
knappast blivit bathe!

Det kanns tryggt att min efterhadare som Chefredaktiir var en av
jubileets nyckelpersoner. . .

/David Palm
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Zenith bjdd pA godis

BeLe och Jonas leker od scen

Byggmaterial: Gelehallon och tandpetareMarh$ har baro sqft i glqset

ZIF:s regler ft)r pilkaslning

10
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ResultatGt
I fdra utgavan av Zenith utfirdades
fdr ldmta gengen Bataljen, en kamp

mellan de tve maktiga kombattantema
Carola och Magnus Carlsson, diir det

var upp till liisaren sjalv att avgtira
vern som skulle gi hern rned segem i
Zenithredaktionen visste
att Carola och Magnus Carlsson biLda

hade djupt rotade band med den svenska befolkningen och fdryantade

oss en vildsam fajt, men aidrig hade vi kunnat ana att Bataljen skulle

utvecklas til1 en sidan kraftm,itning att de skulle vara oskiljbara in i det

sista! Bataljen har sluta't oavgjortl

Carola

lvlaqnus Carlsson

Vad mer av intresse ar att de riistande har visat en remarkabeltjamn
spridning over bade kon alder Konsfdrdelningen var si god den kunde

tiinkas med lika minga rdstande kvinnor som rniin, och ingen

aldersgrupp har haft starkare representation an negon annan.

Samma ftlrhillande uppvisas vilka typer av gmpper man iin j amfcir

mellan; frisyr, frukostvanor, sexuell laggning, fiiriilders ftidelseort, etc.

har samtliga exakt samma fdrdelning. Hade Zenithvadt en inrattning
som verkar mot diskiminering hade vi utan tvivel 1i6j dats och korkat
upp champagne Ibr siffror som dessa.

Men nu ?ir vi ingen indttning mot diskdminering; vi iir bara en iiten
hoper chalmerister som skramlar ihop en tjugosidig tidskrift varje
kvartal. Vi bryr oss inte om mingfald bland de r6stande sa mycket som

att producera material att underhella en si mycket stdrre hoper
chalmerister. Som chalmerist torde liisaren vara tillrackligt aoa)ytiskt lagd
fdr att redan ha kunnat skdnja ett visst mdnster. Det ar inger slump att

rdstema har fdrdelats sAjAmnt. Inte enjakel har rdstat.
/Medvind

I liymden lon ingcn niiradig sluilm!
DA var det dags. I skrivande stund ar det inte manga dagar kvar innan Klj..

Kljister Blygdeslapp antligen far eka upp i rymden. Om det inte blir regn.
Krister har vantat i 14 5r. Tiden har han spenderat med att liira sig allt om
partikelfysik och afi hanga med ryska kosmonauter och amerikanska
astronauter. Trots att bade Krister och all media hiivdar att han blir den forste
svensken i rymden ar detta inte sant. Bade Peter Stormare och Max von
Sydow har varit ute i rymden respektive vdirldsrymden. Peter krossade

asteroider och Max forsdkte krossa Blixt
Gordon- Pernilla August raknas dock inte. Men
helt ovanligt med svenskar som lamnarjorden ar
det alltse inte. DA vi redan lart oss anvanda e-
mail och bluetooth kan det inte dr6ja lange innan

rymden kommersialiseras tillriickligt f0r att en
resa dit inte blir till en storre utmaning iin att ta
sig till Hisingen och tillbaka. Men for att ni nu
inte ska sata er pa forsta basta charterrymdfarja
och huvudstupa kasla er ut i rymden ar det vissa

saker man bor veta, ha med sig eller akta sig for. Rymden ar trots allt
ganska kall, ogdstvanlig och odslig. G6r man vilse dr risken att man inte
kommer tillbaka ganska stor lnte i rett tidsdimension i alla fall. Zenith listar
derfor de viktigaste sakerna att beakta och latarna att lyssna pA, innan ni
modigt gar dit ingen (nastan) gatt forut; rymden.
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Ljussabel: Det fdrsta man bdr hgga yantama pa iir
nagon form av vapen. Eftersom du inte kiinner nigon i
rymden aruru lir det bara att anta att alla du triiffar vill
dig illa och att det ,ir alltid b?ittre att ftiga sen. Pistoler

och geviir iir ganska ute i rymden. En schysst ljussabel
iir vad du vill ha. Den brummar inte bara hiiftigt helt

automatiskt, sa du slipper gtira de &ir ljuden med

muunen, utan ih aven helt riitt i tiden, di den iir avsett

att anvandas i en mer civiliserad (liis: hipp) tid enligt
vissa. Basutforande medb16, rcid eller grrin klinga.
Yuppievariant med lila eller gul klinga.
Ljussabelsoundtrack Broder Daniel - Luke Skywalker

Rymdskepp : Nar du vant dig en aning
vid omgivningen villdu kanske

utforska rymden pe egeo hand? Di iir
det bra att ha en schysst kara att glida
runt i. Ifall du planerar att gdra langa
upptacktsresor det bra med en modell
som hax dverlj ushastighet (minst
l.5xljushastigheten) eller kapslar man

kan fiysa ner sig i fiir att undvika
triismak och ildrande. Rekommenderad

exlmurrustoiog Ar sk6ldar och lasrar
Rymdskeppssoundtrack: Janis Joplin, Jimi Hendrix och Jim Morrison -
Spaceship Blues

Planeter: Nar du nu har skaffat transportmedel
iir det dags att bdi a utforska rymden och alla
dess planeter. Rymden ih ju ingenting, inte ens

luft, se det silkraste kortet att satsa pe fttr en

dags skoj blir siledes planeter Dessa finns i alla
fiirger med endast en form. Det fims bland annat

skog-, trask- och applaneter. De kan vara
bebodda eller obebodda, av sniilla eller onda

varelser. Enda siittet att lam kanna en planet och
dess eventuella innevinare iir att landa pi den

och biida utforska, men passa dig ftlr att parkera

ditt rymdskepp med nosen fdre i ett sunkigt
triisk.
Planetsoundtrack: PlasticBertrand ToutPetit
LaPlanete

Nu vet ni vad ni ska och inte ska g6ru i rymden, vilkani ska gdra det

med eller mot och vad ni ska lyssna pi medan ni gdr det niir ni ger er av

mot rymden. det sista $ansomradet.

/Modig

Arga aliens: Rymden kryllar av ondavarelser, s.k.

aliens, hiirav behovet av att snabbt skaffa dig ett

vapen. Dessa aliens vill ta 6ver octr/eller iita dig

och./eller planeten du kommer ifi6n. De kommer
alldeles siikert vara bide smartare och starkare ain

dig och dessutom ha tillgeng till den senaste

teknologin inom rymdskepp, lasrar och
rumpsonder eller vassa tiinder och hinkvis med

slem. Trots detta kommer du att vinna dver dem i
slutaindan, hur hopplost det iin kan verka ftir tillfiiUet.
Arga alienssoundtrack: Pennywise -Alien

Snella aliens: Trots att majoriteten av de aliens som

befolkar rymden iir arga, farliga och fbrespr6kar ond brid
d6d ltir dig och allt annat, iir s6klart nigra av dem sniilla.
Kiinnetecknen, ftirutom att du inte ddr, Ar lurvig piils eller
snalla, stora dgon. De lever ofta ensamma eller i mindre
grupper Ar de fler iin fem i grupp iir de flera hundra, tusen

eller milj oner och de iir de onda. Anledningen till att de iir
ensamma ?ir att de kommit bort fran sin hemplanet diir de

lever i harmoni med allt. De,LI ofta ganska kriivande och

vill att du hjiilper dem hem, eller ger dem ett hem dair de Ater

upp all din urat.

Snlilla alienssoundtrack: Lagwagon - Alien8
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IomtoDrssol

Fainsterrutan
Tomtenissarna Anton, Calle, David och Fredrik kastar
snoboll p3 skolg8 rden. Pang ! Diir g8r en fdnsterruta!Ut
kommer rektorn.Anton: "Det var inte jag!"Calle: "Det var
inte jag!"David: "Det var Fredrik!"Fredrik: "Detvar
Anton!"En av tomtenissarna talade inte sanning. Vem
hade pa ngat rutan?

Rudolf med riida mulen
Niir Rudolf fijrfros sin mule var det riktigt kallt!Svenskar
och amerikaner tvistar fortfarande om huruvida det hande
i Sverige eller USA.Daremot ar man dverens om vad
termometern visade vid det har tillfallet.Hur kallt var det
egentligen?

Kndckformarna
Tomtemor placerade ut sina sista kntickformar i tv3 rader
med tre kniickformar ivarJe rad samt fyra rader m^ed tv8
knackformar i varje rad.Hur mHnga kniickformar miste hon
Stminstone ha placerat ut?

Losningarna finner du pE sidan 18.

llGi, sc dcl sniial!
Na, tyvitr inte an! Med tve och en halv vecka kvar tilljul och med regnet

som stir som spdn i backen kiinns ett vitt Gdte mycket leugt borta...

Men inne i viirmen bland glttgg och pepparkakorjobbar och sliter Snz

som vanligt. Pi sektionsmotet i fdra veckan uttikade vi medlemsartalet
och iir nu l5 aktiva sjiilar i fdreningen inftir nasta verksarnhetser Vi halsar

de nya medlemmama mycket vannt vakomna!

Pa sektionsmdtet delade vi iiven ut 2006 6rs pedagogiska pris. Det gick
till Anna Gund, aivningsledare i kursen Sensorer, Signaler och Systeur (6k

2), rled bl.a. motiveringer att hon med ett engagemang utitver det

vanliga lyckas undervisa studenter pA en nivi som passar dem. Vi

t6

hoppas att Arma, i och med detta pds, vill fortsiitta vara iivningsledare och
jobba fnr att fiirbatra kursen Zinnu mer ftir kommande &r.

Till sistvill vi informera att vir hemsidanu Ar fullt fungerande igen
(efter ett Z antal ggr den blivit hackad). Dessutom har tvi gamla trogna
tjAnster gjort comeback, niimligen "k<ip och siilj ", foflLmet liir begagnad

kurslitteratur och dokumentsamlingen av gamla tentor. Inte illa s6hiir

infdr tentatider! En stor e)oge till var webansvaxige Petter som ligger
bakom denna storartade comeback!

Frin oss alla till er alla
Lycka till medteutoma och God Jul!

Snz - din slagpise niir tentaresultaten kommer ijanuari

nsbusal

Skyddar hjiilmen, -a.
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Inton iu mGd Gn extexmeillsm
I samband med sektionens jubileum passade vi pA att prata med en av

alumnema som komp6 hrandet, fore detta zexet-medlemmen Johanna

Bergstrdm fian 290. Honvar zexmastarinna 91 och kasstir iret diirpa.

Detta var di zexet inte bytte alla medlemmar varj e 6r, utan snarare follde
ut vakanser som brukade vara ungefiir halva Zexet. I en klass pe 35

elever var det inte tal om att varje Ar valjanytt till de 10-12 platser som

Zexet bestod av da.

PA frigan om hon komrner ihignigonting sarkskilt lyckat arangemang

tanker hon lZinge, rnen kommer sedan pi den g6ngen de bjdd in
sexmiisterier frin hela Chalmers och Universitet pe en sittning med

sponsring fi6n bryggeriet. Maten som serverades var ravioli f6ljt av

darmsugare, men iilen kostade 5 kronorburken. (Det har var l6ngt fcire

tysk dl bitdade flitdapfl Chalmers.) Mhdre lyckade arrangemang hade

hon ocksi exempel p6.

"Jag kommer ih6g den gangen stiimpeln kom bort och vi btirjade

anvanda tumavtryck ftir de som sku1le komma in."

Av de berattelserjag hiirde itr mycket sig likt fortfarande, och andra har

iin&ats. oftast till det battre. "Jag minns att vi hade usel ekonomi" siiger

Joharna, och frirklarar att medlemmar i Zexet drack gratis til. En sak som

hon kommer pi iir att Zexet axet ftire, 1990, hade skaffat fiansar till sina

overaller. Det sig se tufft ut att Johannas argtng ocks6 ville sy pi
sadana. Fii$t tyckte upphovsmiimen att det var att hiirmas, men nu kan

vi nog anta att de mAste vara stolta dver att ha startat en tradition som

h611er i sig 16 ir efter

Det sista Johanna berattar innan vi avslutar intewjun iir om niir de ikte
pi skidresa till Siilen. M-sektionen vet fortfarande inte om att deras

rninibuss ikte i dikel den gangeo.

/Stiren

liisning till tomtcu$$lel ocn rBb[sal
Fredrik iir den skyldig uisseu, temperalurel var -40 grader och

bullama placcras ut enligt fig.

Fasansl'ull, kitrbanan, stekpan:ra.
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Missade du Amelia Earhart i hdstas
f6,r du en ny chans pa dessa datum:

Februari:
Fre9 Fdrestiillning och kalas
Lttr t7 Fdrest?illning
Fre 23 Fdrestalhing
Liir24 Buskfiirest?illning och kalas

Biljetter kau best?illas via hemsidan
http://vera.chalmersspexet.se

o_
t\,/
tr\

Den enda regeln er afi det inte finns nagra regler
Chalmersspexet var fram tills Iiir fyra 6r sedan ett enda spex, med
starka traditioner som inte brtits i fiirsta taget. Sedan sig nigra
eldsiAlar till att utiika Chalrnersspexet med ett spex med kvinnorpi
scen och Chalmersspexet blev lill Bob ochVera. Chalmersspexet
Vera, aven kant som Veraspexet, hade premi6re fiir sin ! iirde
uppsattning den l7 november och irets historiska person ar
Amelia Earbart; den ftirsta kvinna att flyga ensam d,verAtlanten.

De fiirsta spexen har varit taimligen tika med endast kvinnor pi
scen, mangsEmmig skiinsing och de vanliga spexsituationema. Nu har
nigonting hiint och jag vegar saga att jag hoppas att det satter sina spar.

Arets frirest?illning liknar ingetjag sott pi Chalmers tidigare. Flera s6ager

innehiller rap, killar frin bandet har bide repliker och kommerupp och kdrar
och menga andra traditionerbryts eller bdjs enligt Eulers tredje kniickfall. Det
som mest av allt fick mig att inse hur genialt Arets spex var nar de Emnade den

vanliga gtiittiga spexsEmniugen. Hur minga spex har ni sett diir den gravida
hemmafrun inte vet hur hon skall berafia fdr sin upptagne make att hon vill
skiljas?

Utan atl avsldja fttr mycket skall dockjag
saga atl det inte iir tregon dysler historia.
utan att inslag av slapstick och
spontanstep varyas med studentikosa
singtexter och frirvaxhngskomik. En stor
del av upplevelsen skapas ocksi av bandet
som pa ett utmairkt safi bhndar tidsenlig
jazz och swing, med modemare funk och
rock och skapar ett stabilt underlag ftir
ensemblens lustiga texter till mer eller
mindre kiinda klassiker.

Om efterfiiljande spex byggervidare pi
det har tror jag inte att det kommer att
dr<ija minga 6r innan Chalmersspexet,
kommer att bli slnonymt med kvirnor pi
scen, rockband i orkesterdiket och
Chaplin mdter Nordn i manuset.

Text: Sdren

Foto: Sebastian Bengtsson
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