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Joi, 24 noiembrie, cu începere de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al 

Universităţii din Suceava va concerta Vali 

Boghean Band, evenimentul fiind organizat de 

Casa de Cultură a Studenţilor. 

Preţul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

elevi şi studenţi. 

Biletele se pot achiziţiona online pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 

10:00-12:00. 

Informaţii suplimentare, la 0752 092 606 sau la 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. 

Potrivit organizatorilor, Boghean Band este un nou 

proiect lansat în Republica Moldova şi este 

compus din artişti entuziaşti şi virtuoşi. Muzica 

trupei este compusă din improvizaţii originale şi 

este dificil de definit ca un gen specific. Stilul lor 

este o fuziune între jazz balcanic, etno est-

european, folk, muzică orientală şi ţigănească, dar 

şi cu elemente de muzică clasică, toate fiind 

îmbinate într-o manieră modernă. 

Toţi membrii trupei sunt artişti profesionişti cu o 

experienţă vastă adunată în cadrul multor proiecte 



naţionale şi internaţionale. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul 

Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (USV) 

organizează un spectacol de teatru deosebit - 

„Oscar şi Tanti Roz" - pus în scenă de actorii 

Teatrului „Jean Bart" Tulcea. Evenimentul va avea 

loc joi, 17 noiembrie, în Auditorium "Joseph 

Schmidt" al USV. Preţul unui bilet este de 20 de 

lei sau 10 lei pentru elevi şi studenţi. 

Din distribuţie fac parte Alecsandru Dunaev, Oana 

– Lavinia Pisaroglu, Irina Naum, Costel Zamfir, 

Cristi Naum, Gabriela Ciolacu, Mihai Galatan, 

Nicoleta Lungu. 

Biletele se pot achiziţiona de luni până vineri, de la 

Observatorul Astronomic, în intervalul orar 10:00-

12:00. 

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe 

organizatori pe pagina de Facebook - Casa de 

Cultură a Studenţilor Suceavasau la telefon 0752 

092 606. 

 

 

 

Marius Șuiu Micii „studenţi” se 

menţin în lupta 

pentru locul II după 

primul turneu de sală 

 

Monitorul de Suceava 
 

Pg. 7 
Cele două reprezentante ale judeţului Suceava în 

Campionatul Naţional de Handbal masculin pentru 

juniori III, CSU şi LPS Suceava, au participat în 

perioada 10-13 noiembrie la primul turneu de sală 

ce s-a desfăşurat pe terenul primei clasate, LPS 

https://www.facebook.com/ccs.usv/
https://www.facebook.com/ccs.usv/


 Vaslui. Tinerii handbalişti pregătiţi la CS 

Universitar din Suceava de Vasile Boca au reuşit 

să câştige două din cele trei partide disputate la 

Vaslui, în timp ce echipa LPS Suceava, pregătită 

de Iulian Dugan, a reuşit doar un egal. Ca şi-n 

sezonul regulat, primul meci al turneului de sală 

le-a adus faţă-n faţă pe cele două reprezentante ale 

Sucevei, favorita CSU Suceava impunându-se cu 

27 – 23 în faţa unei echipe LPS ce se află în 

formare. 

 
 

A.D. Concert Vali 

Boghean Band la 

Suceava 

Crai Nou Pg.5 Joi, 24 noiembrie, cu începere de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al 

Universităţii din Suceava va concerta Vali 

Boghean Band, evenimentul fiind organizat de 

Casa de Cultură a Studenţilor. 

Preţul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

elevi şi studenţi. 

Biletele se pot achiziţiona online pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 

10:00-12:00. 
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la Târgul 

”Internațional Study 
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O delegaţie a Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) a participat, în perioada 3-5 

noiembrie, la târgul de universităţi „International 



Uzbekistan Expo - 

2016” din Tașkent 

Study Uzbekistan Expo – 2016”, eveniment care a 

avut loc în oraşul Tashkent, din Uzbekistan. 

Următoarele prezenţe ale universitarilor suceveni 

în cadrul campaniei de promovare a ofertei 

educaţionale ale instituţiei sunt programate la 

târgurile din Kiev (Ucraina) şi Astana (Kazahstan). 

Cât despre târgul de la începutul acestei luni, 

acesta a urmărit să prezinte oferta educaţională a 

unor universităţi din Europa şi Asia, instituţia 

suceveană fiind interesată de un bazin de recrutare 

care se cifrează la circa 600.000 de absolvenţi de 

liceu anual. 
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Joi, 24 noiembrie, cu începere de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al 

Universităţii din Suceava va concerta Vali 

Boghean Band, evenimentul fiind organizat de 

Casa de Cultură a Studenţilor. 

Preţul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

elevi şi studenţi. 

Biletele se pot achiziţiona online pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 

10:00-12:00. 

Informaţii suplimentare, la 0752 092 606 sau la 



Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. 

Potrivit organizatorilor, Boghean Band este un nou 

proiect lansat în Republica Moldova şi este 

compus din artişti entuziaşti şi virtuoşi. Muzica 

trupei este compusă din improvizaţii originale şi 

este dificil de definit ca un gen specific. 
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Concert de jazz cu 

Tango Transit pe 

scena USV  

 

 

 

www.radioimpactfm.ro 

 

 

Evenimente 

 

Evenimentul va avea loc marţi, 22 noiembrie, de la 

ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

USV. 

TANGO TRANSIT este o formaţie fondată în 

2008 şi este compusă din Marting Wagner 

(acordeon), Hanns Höhn (bas) şi Andreas 

Neubauer (tobe). Aceştia au dezvoltat un stil 

original ce oscilează între jazz, tango, blues şi alte 

influenţe de funk şi cajun. 

  

http://www.vivafm.ro/


  

Conform membrilor trupei, termenul de Tango se 

referă mai degrabă la o stare de exprimare şi 

energie decât un simplu format sau stil de muzică. 

Trupa a lansat până în prezent 4 albume şi un DVD 

live şi a susţinut numeroase concerte în Germania, 

dar şi alte ţări europene: Franţa, Elveţia, Austria şi 

România. 

 

 


