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Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară 

(CRU) Suceava organizează miercuri, 13 martie a.c., la ora 

17:00, un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri 

suceveni. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, dna lector univ. dr. 

Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron vor repeta 

lexicul referitor la casă și vor continua cu obiectele din diferitele 

camere, introduse cu ajutorul structurilor specifice. Echipa de 

profesori a pregătit și de această dată activități variate, care să îi 

motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai mult în limba 

franceză. 

La ora 18:00, sub genericul „La francophonie aux yeux des 

ados”, elevii Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 

ai Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni și ai Colegiului 

Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava se vor reuni 

pentru a aduce un omagiu limbii franceze și Francofoniei.  

Tinerii, coordonați de dnele profesoare Mihaela Șerban, Corina 

Baida, Loredana Gaspar, Oana Fodor, Mihaela Pînzariu și Aura 

Mihoc, vor cânta, recita și interpreta scenete pentru a marca 

apartenența la valorile promovate de francofonie. Momentele 

artistice vor fi completate de prezentări ale personalitaților 



române care ne-au reprezentat în lume : C. Brâncuși, T. Tzara 

sau G. Enescu. 

„Vă invităm să savurați aceste momente pregătite cu 

profesionalism pentru dumneavoastră”, a menționat sursa citată. 

Intrarea este liberă.  
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Organizația studențească „Clubul de Marketing” din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Ignatescu Media, invită studenții să se înscrie la concursul 

„Editare mega avansată în Photoshop a fotografiei potret”. 

Competiția se va desfășura pe 13 și 14 martie. Pasionații de 

editare foto sunt așteptați să impresioneze cu abilitățile lor, 

recompensele fiind unele generoase: Premiul 1 - 300 de lei; 

Premiul 2 - 100 de lei; Premiul 3 - 50 de lei. Mai mult de atât, 

marele câștigător va avea oportunitatea de a beneficia de o 

sesiune de mentorat cu fotograful Igor Ignătesu cu tema „Cum 

ajungi să cucerești un milionar în euro printr-o singură fotografie 

+ branding personal”.Clubul de Marketing, împreună cu 

Ignătescu Media, dorește să pună bazele unei adevărate campanii 

de promovare și susținere a tinerilor cu reale cunoștiințe în 

domeniu, oferindu-le șansa de a activa și de a atrage resurse 

financiare din care să trăiască în viața de zi cu zi.Cei care doresc 

detalii despre eveniment pot consulta pagina de facebook 

https://www.facebook.com/Clubul-de-Marketing-

2174710395925178/, iar pentru înscrieri accesați pagina 

https://goo.gl/forms/n8DAB4EnA6BXgQYT2. 
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Astăzi, 12 martie, Teatrul studențesc „Fabulinus” aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” a Universității din Suceava o 

nouă reprezentație a piesei „Ţîba”, în regia lui Cosmin Panaite. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 5 lei, iar acestea se pot achiziționa online 

pe www.ccs-sv.ro/ www.biletesuceava.ro, sau de la sediul Casei 

de Cultură a Studenților din str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto 

Albina), de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 - 17:00. 

Potrivit organizatorilor, „spectacolul este un discurs ironic și 

autoironic despre teatru și metehnele sale, descrie experiența de 

lucru pentru un spectacol și dezvăluie din culisele relației dintre 

un regizor și actori. Ca în orice comedie, lucrurile degenerează, 

spre deliciul publicului; în cazul nostru, disfuncționalitățile 

prezentate își propun să și chestioneze diferitele feluri de a «face 

teatru». «Ţîba», foarte puțin după câteva «șcene» de William 

Shakespeare, este o comedie care sfârșește serios, finalul fiind 

dedicat fericiților și sărmanilor îndrăgostiți”. 

Distribuția: Artiom Creț în rolul lui Nic Beton, Carolina Neagu 

este Oana Joacăbine, Sergiu Semenciuc - Regizorul, Luminita 

Andruh - Floarea Bețivu, Ludmila Mihai - Sufleurul, Polya 

Zubati - Daniela Capdefier, Felicia Malai - Luminița Întunerec, 

Elian Agache - Gigel Potrivitu. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” 

Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui proiect realizat 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3C18HMcMcGqUM2Il4S4bEncwVFQZecz3i9sg15_Jh8grRwauPRjEINgNM&h=AT0l-DUY9E2TygH6OUMA4KS1HmNEGg7RTHflmSJaz-QJ3zPX2n4_hkebIoZwAQPaezqioT_Hp4IpqTaMiocLXIBQh4sAa4uNYTEBi4bwM3cH5H3yHnSEtdKp2pVFOFy-DCk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR04tp33H_YyurnZFDZ4g0TatyPSiSu0waZGOVeKJtH7Q2pI6uQP3ki9zzk&h=AT2c7Ayia9C7ri59wXjpnv1BPnF09B3yL1tm0-QDHzpFINUK4uuCQMbuQH59knn8Hb6PlRK_FjkfZ7syy4iB6U_uQJ4EAefze0wSDnp4JI7Wercs7QthKWwYO2tyJzDrbi0


de Universitatea din Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor 

Suceava. Acesta se află la a treia colaborare cu trupa Teatrului 

Studențesc „Fabulinus”, după spectacolele „Pisica verde” şi 

„Cosmic”. 

 


