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Othello Piano Trio va concerta in data de 26 octombrie 2017 ora 

19 pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universitatii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Concept unic în România, Othello Piano Trio propune o 

abordare proaspătă a blues-ului condimentat cu  arome de folk și 

jazz, într-un fusion de o manieră inedită. Surpriza vine din 

regăsirea unor teme clasice alături de noi și inspirate teme 

românești. În esență, un pian (Florentin Milcof), percuția (Dan 

Socheri) și basul (Sabin Țăranu) vă vor spune o poveste a 

muzicii fără granițe și fără etichete, acea muzică ce ne ține pe 

toți, dintotdeauna, împreună. 

„Este o bucurie să cântam la Suceava, mai ales ca eu aici m-am 

născut și loc cu oameni mai frumoși nu am întâlnit pe unde am 

umblat. Sperăm să surprindem plăcut  publicul sucevean cu 

spectacolul nostru de Blues made in Romania. Multumim 

Universității „Ștefan cel Mare”, domnului Valentin Ianoș că ne-a 

oferit ocazia să aducem muzica noastră în care se îmbină mai 

multe genuri muzicale în Bucovina, locul în care multe nații și 

culturi s-au întâlnit și au trait în pace și armonie”, a spus Laura 

Sgârcitu, managerul Othello Piano Trio. 

  



Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari 

și 20 de lei pentru publicul larg, acestea putându-se achiziționa 

de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava, dar și online 

de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro 
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Lectoratul Spaniol al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), a sărbătorit în ziua de 12 octombrie Ziua Hispanităţii - El 

Dia de la Hispanidad.  Ziua care celebrează descoperirea 

Americii de către Cristofor Columb, 12 octombrie 1492, este 

sărbătorită de Lectoratul Spaniol al USV din anul 2004. Lectorul 

univ. dr. Cătălina Pînzariu ne-a declarat că prin manifestările 

organizate s-a dorit ca pentru participanți această zi să fie „o 

sărbătoare a limbii spaniole, ca limbă universală”. „Indiferent ce 

se întâmplă pe harta politică, noi celebrăm cultura, arta şi 

prietenia”, a spus Cătălina Pînzariu. 

În prima parte a zilei, programul a cuprins concursul pentru elevi 
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şi studenţi „El Mundo Hispanico”, ajuns la a patra ediție, la care 

au participat echipaje de la colegiile „Petru Rareş”, „Ștefan cel 

Mare” şi „Mihai Eminescu”, coordonate de profesoarele de 

limbă spaniolă Ancuța Norocel, Anda Perju şi Silvia Nuțu, 

alături de studenți la limba spaniolă, din cadrul USV. 

Competiția a fost câştigată de echipajul format din Raluca 

Andreea Apăvăloaie, Maria Guliciuc (CNSCM),  Cosmina 

Georgiana Calancea (USV), Sabina Semenciuc, Patricia Mustață 

(CNPR) şi Diana Maria Gaveniuc (CNME). 

  

Câştigătorii concursului „El Mundo Hispanico” au primit cărți, 

CD-uri şi dulciuri 

Locul II a fost ocupat de echipajul format din Diana Claudia 

Anchidin, Cristiana Dîrțu (CNPR), Mădălina Opincă, Alexandra 

Oniga, Irina Roxana Andronic (USV), Ana Maria Nacu 

(CNME). Locul III a revenit echipei din care au făcut parte 

Francesca Hîrjoabă, Mihaela Diaconescu, Ioana Ganga Pahon, 

Daniela Lupu (USV), Andreea Chiraş şi Maria Raluca Iuzic 

(CNME). 

Câştigătorii au fost premiați în cadrul programului cultural din a 

doua parte a zilei, cu CD-uri, cărți şi dulciuri. 

Spectacolul pregătit seara, pentru cei circa 100 de participanți – 

studenți, elevi, cadre didactice din universitate şi colegiile 

partenere - a fost asigurat de elevi de la Bucovina Dance Studio, 

de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” şi de la Școala 

Gimnazială Nr. 8 Suceava. De asemenea, un moment artistic în 

limba spaniolă a fost prezentat de un grup de copii de clasa a III-



a, pregătiți de învățătoarea Mihaela Podariu, apreciat pentru 

acuratețea pronunției, în condițiile în care aceşti elevi nu studiază 

spaniola la şcoală. 

În ultima parte a Zilei Hispanității la USV, participanții au făcut 

cunoştință cu gastronomia spaniolă, expoziția culinară fiind 

posibilă datorită sprijinului acordat de restaurantele Union şi 

Hennesy's Pub Suceava şi de Sindicatul „Univers” din USV.  

 

 


