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La Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

Concert al trupei „Fără 

Zahăr” 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava organizează, miercuri, pe 1 

noiembrie a.c., de la ora 19.00, un concert acustic al trupei 

Fără Zahăr. 

Evenimentul va avea loc în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prețul unui bilet fiind de 20 lei pentru publicul larg și de 

10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Biletele se pot 

achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților sau 

online de pe ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. Informații și 

rezervări la numărul de telefon 0752 092 606. 

„Fără Zahăr” este o trupă de muzică și umor care 

abordează mai multe genuri muzicale (hip hop, folk, rock, 

latino) pe versuri comice, de satiră socială, cu teme 

inspirate din viața satului. Soliștii, Bobi Dumitraș și Bobo 

Burlăceanu, parodiază mediul rural în contextul 

tendințelor vremii, trasate de posturile de televiziune: 

mondenități, telenovele etc. 
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Grupul de umorişti Comedy Zebra Show va evolua pe 

scena Universităţii din Suceava, joi, 2 noiembrie, 



Talpalariu 

 

 

 

Suceava începând cu ora 19.00. 

Spectacolul va avea loc în Auditoriumul ”Joseph 

Schmidt”. Preţul unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, 

elevi şi pensionari, aceştia putând achiziţiona biletele de la 

sediul Casei de Cultură a Studenţilor. 

Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei, iar comenzile se 

pot plasa şi online, la ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Comedy Zebra Show este un grup de umorişti din 

Republica Moldova, care a devenit cunoscut după mai 

multe apariţii în cadrul emisiunii iUmor, de pe Antena 1, 

cu numere complexe, alcătuite din mai multe secvenţe de 

comedie, muzică şi scenete. Echipa Comedy Zebra Show 

înseamnă Eugen Gorgos, Roman Dumitru, Sîrbu Pavel, 

Dumitru Leonti şi Eugen Iuhtimovschi. 

În deschidere va evolua trupa Micii (Mihai Boicu, 

cantautor de muzică folk, şi Andrei Cicioc, cantautor şi 

membru al trupei ICARUS). 

Cei doi şi-au unit forţele şi vă oferă un proiect nou, bazat 

pe haz şi voie bună. 
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Filmul „Un pas în urma 

serafimilor” va fi proiectat 

la USV 
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Evenimente 

 

Lungmetrajul „Un pas în urma serafimilor”, în regia lui 

Daniel Sandu, lansat pe marile ecrane din România în 

această toamnă, va fi proiectat la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 

http://www.newsbucovina.ro/


  Filmul va rula miercuri, 8 noiembrie, de la ora 19:00, în 

Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”. 

Filmul „Un pas în urma serafimilor” îi are în rolurile 

principale pe Ștefan Iancu și Vlad Ivanov, distribuția fiind 

completată de Ali Amir, Alfred Wegeman, Ștefan Mihai, 

Niko Becker, Ilie Dumitrescu Jr., Cristian Bota, Marian 

Popescu, Radu Botar. 

 


