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Concert simfonic cu Orchestra Camerata 

Joi, 7 iunie, Orchestra Camerata a profesorilor și elevilor 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” aduce sucevenilor 

un concert simfonic deosebit. 

Evenimentul are loc pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt”, de la ora 19.00, iar intrarea este liberă. 

______________________________________________ 

Marșul absolvenţilor USV, urmat de un concert Smiley, joi, 

la Suceava 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează joi, 7 iunie, Marșul absolvenţilor, o sărbătoare 

dedicată celor care încheie în acest an studiile de licenţă și 

de masterat. Studenţii ar urma să mărșăluiască de la 

Universitate până în zona centrală, pe esplanada Casei de 

Cultură, unde va avea loc și o festivitate de absolvire, 

urmată de un concert al îndrăgitului artist Smiley. 

Marșul va începe în jurul orei 18.00, iar concertul cu Smiley 

la 20.30. 

 



________________________________________________ 

Tinca Antim lansează „Cerul care nu se vede” 

Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Lectoratul de română al USV de la Cernăuţi organizează 

lansarea volumului de debut al poetei Tinca Antim, „Cerul 

care nu se vede” (Editura Tipo Moldova, colecţia „Opera 

Omnia. Poezie contemporană”, Iași, 2018, 91 p.). 

Evenimentul va avea loc vineri, 8 iunie 2018, începând cu 

ora 11.00, în sala „Mihail Iordache” a USV (corp A, etaj I). 

Alături de poetă, se vor afla, pentru a vorbi despre volumul 

său de debut, universitara Gina Puică (care semnează 

prefaţa volumului) și criticul literar Isabel Vintilă. 

Moderatoarea evenimentului va fi prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu, directorul Bibliotecii USV. 
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„Pisica verde”: Îngeri 

care beau vodcă, pastile 

ca să uiţi, dragoste şi 

lumea reală din care 
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Liceeni, studenţi, părinţi de adolescenţi şi profesori 

deopotrivă sunt invitaţi la vizionarea piesei „Pisica verde”, 

de Elise Wilk, pusă în scenă de teatrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava, Fabulinus. Piesa, care marchează şi 

debutul ca regizor al actorului Teatrului Municipal „Matei 

Vişniec” Suceava Cosmin Panaite, este povestea zecilor de 

mii de adolescenţi din oraşele României, povestea unei lumi 

în care realitatea are note acute şi duce la dese refugii în 

imaginar.  

Actorii cu care Cosmin Panainte a oferit publicului „Pisica 

verde” sunt Teona Stavarachi - Bianca, Lilian-Mihai Nistor 

- Dani, Artiom Creţ - Robert, Carolina Neagu - Roxana, 



Luminiţa Andruh, Liudmila Mihai, Felicia Malai, Bianca 

Avram - grupul de prieteni. Teona Stavarachi şi Bianca 

Avram sunt eleve în clasa a XII-a la Colegiul Naţional 

„Petru Rareş”, iar ceilalţi sunt studenţi ai USV. 

Pentru debutul său regizoral, Cosmin Panaite a dat dovadă 

de curaj să monteze cu actori amatori ai unui teatru 

studenţesc o piesă scrisă în 2012, tradusă deja în 7 limbi 

străine şi jucată cu succes în cel mai mare teatru din Elveţia, 

Schauspielhaus din Zürich, în Teatrul Luceafărul din Iaşi, 

montată la Teatrul Naţional Radiofonic din Bucureşti şi la 

postul naţional de radio elveţian, SRF. Se poate spune însă 

că este un experiment încununat de succes deoarece tânărul 

regizor a reuşit ca prin economia de gesturi, prin accentul 

pus pe expresivitatea feţelor, pe mimică şi naturaleţea 

discursului adolescentin să compenseze lipsa de experienţă 

şi stângăciile jocului actoricesc. Ca expresivitate am 

remarcat-o pe Luminiţa Andruh, personificare a durerii şi 

însingurării în scenele de final. 

Cu decor minim şi concentrarea atenţiei spectatorului pe 

povestea spusă prin cuvinte, „Pisica verde” ajunge la public 

nediluată. Din aproape în aproape, Cosmin Panaite şi foarte 

tinerii săi actori aduc omul instalat confortabil în fotoliul din 

sală în lumea în care se mişcă adolescenţii. 

  

Cosmin Panaite: „A fost o experienţă extrem de personală” 

„Lumea lor înseamnă cartierul de blocuri din spatele 

combinatului, şcoala, primele iubiri şi clubul President, 



unde merg sâmbătă seara. Dar lumea lor mai înseamnă şi 

îngeri care beau vodcă, vrăji făcute la miezul nopţii, pisici 

verzi care apar în mijlocul intersecţiei şi pastile colorate pe 

care le înghiţi ca să uiţi. Este o lume din care părinţii 

lipsesc: fie sunt plecaţi la muncă în străinătate, fie n-au 

timp, fie copiii sunt nevoiţi să joace rolul părinţilor. Toţi 

adolescenţii din această poveste se refugiază în lumi 

paralele, care par mult mai frumoase şi mai suportabile 

decât cea în care trăiesc”, după cum spune autoarea Elise 

Wilk. 

„Pisica verde” este şi despre dragoste, despre o crimă cu 

adolescenţi, despre frustrări şi visuri şi despre puterea 

imaginaţiei. „Dacă-ţi imaginezi ceva suficient de mult, 

chestia aia după un timp începe să existe. La mine a durat 

cam trei ani cu pisica. Mă refer, până să existe. Am văzut-o 

într-o după-masă. A apărut în coşul de cumpărături al unui 

moş care stătea în faţa mea la coadă. A stat acolo pentru trei 

secunde şi sunt sigur că nimeni în afară de mine nu a văzut-

o. Şi chestia asta m-a făcut să mă simt cât se poate de bine”, 

ne spune cu convingere Dani, liceanul care visează la o 

bicicletă pe care tatăl său să n-o poată vinde pentru băutură. 

Sau „dacă vrei ca cineva care a plecat de acasă să se 

întoarcă, tot ce trebuie să faci e să pui, timp de 33 de zile, 

câte un pătrăţel de ciocolată sub preşul din faţa uşii. Eu am 

pus ciocolată sub preş timp de 33 de zile şi am aşteptat să se 

întoarcă tata”, aflăm de la una dintre tinerele din grupul de 

prieteni. 

Menţionăm că şi de muzica spectacolului s-a ocupat tot 



Cosmin Panaite, care a optat pentru genul „minimal 

românesc” şi inserţii post-rock. 

Despre proiectul realizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

şi Casa de Cultură a Studenţilor Suceava şi coordonat de 

Cosmin Panaite, acesta ne-a declarat că „lucrul la «Pisica 

verde» a însemnat pentru mine o explorare, o altfel de 

descoperire a mecanismelor teatrale, dintr-o perspectivă 

nouă”. „A fost o experienţă extrem de personală, am 

încercat să vorbesc într-un limbaj potrivit anului 2018 

despre adolescenţi şi fascinanta lor lume”, a mai spus 

Cosmin Panaite. 

Spectacolul „Pisica Verde” se joacă la Sala Auditorium 

„Joseph Schmidt” a USV. Intrarea este liberă. 
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Acum cinci ani, Clubul Sportiv Universitar din Suceava își 

înființa propriile grupe de copii și juniori, tocmai în ideea de 

a-și crea propria pepinieră de jucători care să alimenteze 

mai apoi echipa de seniori. Proiectul „Readucerea 

handbalului în școală” a fost început și conceput de 

antrenorul Petru Ghervan, în primul rând pentru promovarea 

acestui sport în rândul copiilor din școlile generale și pentru 

a crește jucători care mai apoi să facă pasul către echipa de 

seniori. Acțiunea de selecție va avea loc sâmbătă, începând 

cu orele 11.00, la sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion 

Creangă” din cartierul Obcini din municipiul Suceava. La 

selecție sunt așteptați băieți ce sunt născuți în anii 2003, 

2004, 2005, 2006 și 2007.  



„De la începutul proiectului, din 2013 selecțiile s-au axat 

doar pe școlile din municipiul Suceava, dar acum ne dorim 

să ne extindem aria de selecție și-n mediul rural, dar și-n tot 

județul. În plus așteptăm copii și de la școlile din municipiul 

la care poate n-am ajuns. Prin această selecție ne dorim să 

completăm loturile grupelor de performanță, la 

minihandbal, juniori IV, III și II. Ne dorim să avem la 

această selecție cât mai mulți copii”, a explicat antrenorul și 

profesorul Vasile Boca. 

De doi ani încoace, handbalul juvenil de la Clubul Sportiv 

Universitar din Suceava a început să conteze la nivel 

național, astfel că este pentru al doilea an consecutiv când 

echipele sale de minihandbal, juniori IV și III reușesc să 

ajungă între cele mai bune echipe din țară, la turneele finale 

ale Campionatelor Naționale.    
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Joi, 7 iunie, la ora 11.00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava este programată deschiderea expoziției 

„Tradiție și inovare în creația artistică a studenților”. 

Conform USV, expoziția cuprinde picturi, sculpturi, 

prelucrări artistice ale metalului, costume populare, 

elemente de tapiserie și icoane. Lucrările aparțin unor 

studenți și cadre didactice de la Facultatea de Arhitectură, 

Construcții și Artă Decorativă din cadrul Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. Deschiderea va 

avea loc în prezența rectorului Universității „Yurii 

Fedkovici” , Stepan Melnychuk, și a decanului Facultății de 



Arhitectură, Construcții și Artă Decorativă, Igor Fodchuk. 
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Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) și Lectoratul de română al USV de la Cernăuți 

organizează lansarea volumului de debut al poetei Tinca 

Antim, „Cerul care nu se vede” (Editura Tipo Moldova, 

colecția „Opera Omnia. Poezie contemporană”, Iași, 2018, 

91 p.). Evenimentul va avea loc vineri, 8 iunie 2018, 

începând cu ora 11, în sala „Mihail Iordache” al USV (corp 

A, etaj I). 
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Echipa de minihandbal a Universităţii Suceava, pregătită de 

profesorul Daniel Ionasciuc, a participat zilele trecute, la 

Turda, la turneul final pe ţară, rezervat copiilor născuţi în 

anul 2007 şi mai mici. 

În urma rezultatelor de la turneele anterioare CSU Suceava 

a fost repartizată în grupă cu echipele: TEC Bucureşti, CSM 

Reşiţa, Pegasus Târgu Mureş, DSCL Caracal, LPS Oradea, 

LPS Vaslui şi Juniorul Ploieşti. 

Chiar dacă federaţia organizează acest turneu evitând să 



facă ierarhii, iar la meciuri nu se ţine scorul în mod oficial, 

pentru micii handbalişti suceveni a fost un prilej foarte bun 

să se evalueze în raport cu celelalte adversare, ţinând cont 

că la turneul final ajung doar cele mai bune 16 echipe din 

ţară. 

„Mi-am dorit cu nerăbdare să-mi pot evalua băieţii în raport 

cu echipele de top din ţară, iar în urma acestui turneu nu pot 

decât să-i felicit pe copii pentru jocurile frumoase pe care 

le-au disputat şi pentru seriozitatea cu care au tratat fiecare 

meci în parte. Consider că dacă s-ar fi ţinut evidenţa 

scorului, cu siguranţă am fi reuşit să ne clasăm pe podium 

sau, de ce nu, să luăm chiar medalia de aur. Sunt mulţumit 

de faptul că până la acest turneu am reuşit să câştigăm toate 

meciurile, dar şi de forma bună pe care am arătat-o la acest 

turneu, motiv pentru care îmi fac speranţe că peste 2 ani la 

această generaţie o să reuşim să ne clasăm cât mai sus. Pe 

această cale vreau să mulţumesc conducerii CSU din 

Suceava, precum şi părinţilor copiilor pentru toată 

susţinerea şi sprijinul pe care ni l-au oferit pe parcursul 

acestui sezon”, a declarat profesorul Daniel Ionasciuc. 

Lotul CSU Suceava a fost format din sportivii: Alexandru 

Haluca, Rareş Ostafe, Radu Alexandru, Ianis Toma, 

Iustinian Dănilă, Tudor Cosoreanu, Ianis Chiruţ, Andrei 

Karvatchi, Andrei Hostina, Daniel Popovici, Alessio 

Halandut, Aris Busuioc şi Răzvan Cosoreanu. 
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Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava 

va organiza, pe 7 iunie, 

de la ora 18, Marșul 

Absolvenților 

www.stiridinbucovina.ro Social 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava va organiza, pe 7 

iunie, de la ora 18, Marşul absolvenţilor, dedicat celor care 

încheie în acest an studiile de licenţă şi masterat. 

Studenţii vor parcurge traseul USV – Casa Culturii, pe 

esplanada centrală fiind programate festivitatea de absolvire 

și un concert SMILEY. 

Pe lângă absolvenţii celor 10 facultăţi sucevene, la paradă 

vor participa părinţi, profesori, reprezentanţi ai USV. 

Pe scena amplasată în centrul orașului vor fi prezentați șefii 

de promoție și apoi un absolvent de succes al USV, 

RĂZVAN GÎRMACEA, fondatorul platformei „Monitor 

Backlinks”. 

La „Marşul absolvenţilor USV” sunt aşteptaţi să participe 

circa 1.500 de absolvenţi de la studiile de licenţă şi 

aproximativ 600 – 700 de absolvenţi de masterat. 
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Joi, 7 iunie, începând cu ora 11:00, în spațiul expozițional al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, situat la etajul 

I al Corpului A, va avea loc deschiderea expoziției „Tradiție 

și inovare în creația artistică a studenților”. 

Vor putea fi vizionate lucrări de artă aparținând studenților 

și cadrelor didactice ale Facultății de Arhitectură, 

Construcții și Artă Decorativă din cadrul Universității 

http://www.suceavalive.ro/


Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. Expoziția va 

cuprinde o paletă generoasă de creații: picturi, sculpturi, 

prelucrări artistice ale metalului, costume populare, 

elemente de tapiserie, icoane. 

Deschiderea va avea loc în prezența Rectorului Universității 

Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, domnul prof. 

univ. dr. Stepan Melnychuk, și a Decanului Facultății de 

Arhitectură, Construcții și Artă Decorativă, domnul prof. 

univ. dr. Igor Fodchuk. 

 

 


