byggveckan
invigning
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Kl. 12.00 den 20:e
april startar den bästa
11-dagarsveckan av ert liv!

byggplatsen

Här är platsen där ni Byggare kommer skapa
era ekipage som ska åka på Dagen C. Det
är här allt material för att bygga Cortège
finns och som byggare får du lyssna på den
underbara bygglåten
samtidigt som du njuter av
den fantastiska byggölen!
En oas i paradiset helt
enkelt!

öltältet

När byggplatsen stänger behöver man inte
bli nedstämd, för då beger man sig istället
till Öltältet. Här kan man få tag i gött käk
direkt från grillen samt släcka törsten med
diverse drycker, samtidigt
som man njuter av grym
livemusik! Inträde är
givetvis gratis så länge
byggrocken är på!

dagen c

Klockan 18.15 på Valborg den 30:e
april, rullar tåget från Gibraltarvallen.
Njut av publikens jubel och dunka dig
själv i ryggen för att ha
medverkat i den bästa
Cortègen någonsin!
Både Cortègen och
kvällen innan dagen C
är helnyktra sedan 1973.

Uttalas Ve-ess-gåff-pack och betyder ViSom-Gett-Oss-Fan-På-Att-Bygga-CortègeGasque. Detta är den största sittningen som
erbjuds på Chalmers.
Den äger rum den 20:e
april, vilket gör att det
blir den ultimata starten
på byggveckan!

bygg Cortège!

ekipagekampen

Utöver det spännande byggandet så
finns det även tid för lek och bus. För
de kreativa, händiga, snabba eller
bara om det kliar i fingrarna kommer
Ekipagekampen pågå under byggveckan
med mängder av
utmaningar. Vid
byggveckans slut koras
det bästa bygglaget, de
som fått ihop flest poäng.

cortègemästerskapen i fest

Årets bästa gasquer! Detta är en tävling där
Chalmers sexmästerier tävlar om att arrangera
den bästa sittningen någonsin. Biljetter till
dessa sittningar köper man på Byggplatsen
och vid Vörtpannan i
Kårhuset. Gasquen är
öppen hela byggveckan
och här är det också
gratis inträde för byggare
i byggrock.

valborgskalaset

Sveriges största fest! Här sparar FestU inte
på krutet och alla byggare får möjligheten
att förköpa biljetter genom CCC.

nyfikna ring 031 - 18 45 35

häng med och bygg Cortège!
Cortègen är Chalmers Studentkårs i särklass största och roligaste
event, där ni som Byggare deltar och underhåller omkring 250 000
göteborgare.
I den här foldern finner du all information du behöver för att
bygga just ert ekipage till 2019 års Cortège! För mer information
besök oss på: cortegen.se eller ring 031 - 18 45 35

kom ihåg att byggare är snyggare!

hur man bygger Cortège
ril
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3. Infoveckan
CCC är ute på sektionerna
under lunchtid LV4 för att
berätta allt man behöver
veta inför cortègen.
Kom förbi när vi är hos
er och prata om allt från
ekipageidéer till öltält
med oss!
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Ju fler desto bättre. Är ni få
så kan ni höra av er till oss i
CCC så löser vi det, alla som
vill får bygga! Vid bygge
av lösnummer kan antalet
variera beroende på vad ni
ska göra.
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1. Dra ihop ett gött gäng
på ca 25-30 personer
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2. Spåna fram idèer till
ert ekipage
Gör detta på nyheter som
hänt under det gångna
året och gör en kul twist på
det som ni kan underhålla
göteborgarna med. Eller
så har ni en fräck teknisk
lösning som ni vill visa upp.
All information om vad ni
ska tänka på när ni spånar
idéer finns på cortegen.se

CCC besöker olika
sektionspubar fram tills
den bindande anmälan 1:a
mars. Vid dessa tillfällen
har ni möjlighet att få mer
information från CCC och
ni får hjälp med att spåna
idéer till era ekipage. Passa
på att ställa frågor! Följ
Chalmers Cortège Committé
på Facebook för att vara
uppdaterad på när vi
besöker vilken pub!

VC och vVC sköter
kontakten med CCC
och ser till att idéer och
betalning kommer in
i tid. Kontakten med
CCC kommer ske över
Byggportalen samt på
möten, innan och under
byggveckan. Ni som
ställer upp på detta
kommer få gå på ett
alldeles eget kalas och
kommer även få extra fina
rockar!
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7. Bindande anmälan

8. Programsläppet

10. Byggveckan 20-30:e april

Skriv ut och skriv under
bindande anmälan och
lämna in till CCC senast
den 1:a mars. Ni lämnar
in anmälan i lådan vid
Vörtpannan i Kårhuset
eller i lådan utanför
Kokboken på Lindholmen.

Under pompa och
ståt släpps årets
Cortègeprogram i början
av april. Det är här ni
hämtar ut era program
och får era byggrockar
och byggband. Med
programmet i handen
och byggrock på så är
ni Göteborgs säkraste
vårtecken!

Bästa veckan på året är här!
Jobba på era ekipage och drick
gratis läsk och byggöl, ta en
byggburgare i solen och lär
känna alla andra byggare. Efter
en heldags häng på Byggplatsen
drar ni vidare och kollar liveband
i Öltältet och äter nåt gött från
grillen. När banden spelat klart så
väntar Gasquen på er. Allt inträde
under byggveckan är gratis så
länge ni har byggrocken och
byggbanden på er.

5. Utse en vagnschef
(VC) och en vice
vagnschef (vVC)

4. Häng med på pub
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6. Registrera er på Byggportalen
Detta sker på bygg.cortegen.se och ni
skickar in tre eller fler utförliga och
välbeskrivna ekipageförslag, samt skickar
in deltagarlistan till CCC senast den
1:a mars. Det viktigaste att tänka på
när ni gör era ekipagebeskrivningar är
att tänka STORT! Ert ekipage ska vara
tågets höjdpunkt. Har ni frågor eller
behöver hjälp så ring oss på 031-18 45
35 eller hugg tag i oss när ni ser oss! De
som har det roligaste och bäst beskrivna
ekipageförslaget är de som får sin nyhet.

9. Ut på stan och sälj
era program

11. Dagen C 30:e april

Uppmana göteborgarna
att komma och skåda ert
ekipage i Cortègen. När
ni sålt alla era program
så bygger ni gratis.
Detta kan man givetvis
fortsätta att göra fram
tills Cortègen avgår.

Dagen vi alla jobbat
för är här, dags att
visa upp oss för cirka
250 000 göteborgare.
Låt dem imponeras!
Därefter följer Nordens
största inomhusfest,
ValborgsFestU!

