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Nyhetsbrev för alla Qultingar på Musikhögskolan

KALENDARIUM

!
4/11
Qultura jobbar på Kåren
Skulle du vilja testa på att jobba
på kåren? Anmäl dig då att jobba
fredagen den 4/11 då Qultura ska
jobba under Serums 90-tals fest!
Vi behöver få ihop minst 16
personer som kan jobba för att
Serum ska kunna ha sin fest och
vi behöver fortfarande folk. Jobbar
du på kåren kan du även ta del av
vissa förmåner. Kontakta Kim
Kristiansson eller Jonna Ydenius
för mer info och anmälan.

14/11
Sektionsmöte
10-12 Sektionsmöte i M354

!

25/11
Qultura goes Great
Gatsby på Kåren!
Klubbmästeriet kommer att
pynta och fixa och alla
Qulturas medlemmar har gratis
inträde på kåren denna kväll! Vi
börjar med en förfest i
Grankottelokalen med start
18.30. Välkomna!
OBS! Ska denna fest bli möjlig
så måste vi få ihop minst 16
personer som kan jobba den
4/11. Men det fixar vi, eller
hur?

Detta har hänt i Oktober:

!

Oktober månad började med en fantastisk Qulturasittning på
Kårhuset där det dansades natten lång till det röjiga husbandet
klädda i hawaiiskjortor. När ruset äntligen lagt sig tog styrelsen på
sig arbetshandskarna för att städa instrumentförråd och
ensemblesalar på JR-sidan, så nu får vi alla hjälpas åt att fortsätta
hålla iordning i lokalerna!
Det har även kokats kaﬀe i mängder när styrelsen i utbyte mot post
it-lappar om jämlikhet bjöd på sektionsfika. Nu har vår
utbildningsbevakare Niklas sammanställt lapparna och resultatet
kommer presenteras på nästa sektionsmöte!
Under samma fikastund fick ni även rösta fram namnet på vår
maskot – Qulture Qulturbansson, och tre lyckliga qultingar vann
Qulturatygkassar fyllda med diverse rosa förnödenheter!
Under oktober månad har vi även påbörjat ett samarbete med
Drivhuset. Förutom mingelfika i Krysset har de haft en starta-egetföreläsning där även Skatteverket var med och informerade. Vi
tycker detta är superkul och hoppas att även ni kommer uppskatta
samarbetet!

!

Vad har hänt mer? Jo, FUM (fullmäktige = ÖS högst beslutande
organ), har haft sitt första möte där Qulturas tre ledamöter bland
annat deltog i beslut om ÖS verksamhetsplan. Vi har även haft ett
sektionsmöte där förslaget på nytt sektionsrum diskuterades och
prefekt Junstrand var med och informerade om läget på skolan.
Det har varit en intensiv men rolig månad och nu ser vi fram emot
att fylla november med lika mycket spännande aktiviteter! Vi ses i
korridoren!
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9/12
Julmys
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Julmys i Röda Paviljongen med
pepparkaksbak, lekar och dans
kring granen.

SMASK

12-16/12
Qultura på Clarion
Mellan den 12-16 december
kommer Clarion att hålla sin scen
öppen för Qultura. Har du något att
bidra med för att stödja
Musikhjälpen och deras insamling
för att barn i krig ska ha rätt att gå i
skolan? Kontakta Klubbmästaren
Jonna Ydenius som kommer att
arrangera ett spelschema för
veckan!

!

Äntligen har arbetet mot SMASK 2017 dragit igång!
Styrelsen har fått en general och styr nu kosan mot
vårens schlagersprakande föreställning. Är Du
intresserad av att vara med i processen? Sitter du
kanske på oanade talanger och vill bidra med dessa
i ett större projekt? PR- och sponsposterna behöver
nämligen fyllas så fort som möjligt, och därför
behöver SMASK Dig som är taggad och sugen på
att hjälpa till. Ta kontakt med oss i styrelsen så
slussar vi dig vidare till rätt person i SMASKstyrelsen!

!

Qultura bjuder in Drivhuset!
Är du egen företagare eller funderar
på att bli? Då är du välkommen att
ta del av vårt nya samarbete med
Drivhuset som framöver kommer
komma till oss på Musikhögskolan
och ge vägledningar. För att ta del
av samarbetet med Drivhuset,
kontakta
josephine.hedlund@drivhuset.se
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