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CT Project – Sculpting Sounds/Sunete sculptate 

Casa de Cultură a Studenților (CCS) aduce pe scena Universității 

din Suceava un concert al celor de la CT Project – Sculpting 

Sounds (Sunete sculptate): Cári Tibor – pian, claviatură; Szabó J. 

Attila – violoncel, Erőss László - video design. 

Spectacolul este programat pentru joi, 14 noiembrie, de la ora 

19.00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari. Biletele se pot achiziționa și online de pe 

http://www.ccs-sv.ro.Biletele cu reducere se pot procura doar de 

la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). 

CT Project – Sculpting Sounds este un proiect muzical electro-

acustic care îmbină diferite stiluri muzicale, de la clasic la 

electronic, cu instrumente acustice, respectiv electronice. 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

CSU Suceava l-a 

transferat pe 

Alexandru 

Juverdianu de la 

 

Crai Nou 

 

Pg.8 

Aflată în luptă pentru promovarea în Liga Națională, gruparea 

CSU Suceava continuă să transfere jucători chiar dacă s-au scurs 

deja șase etape din actualul sezon al Diviziei A. La începutul 

săptămânii trecute, formația antrenată de Adrian Chiruț i-a 

înregimentat pe portarul Radu Turturica (19 ani) și pe extrema 

http://www.ccs-sv.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR136ToEnMVyk0N98E4kT5bffg94HeZcgcCj_sMfu4V-pjUATPFTwIIQTMs&h=AT3HezYksriQNfRhVk5idFuhLNjElAsVKSPu2SALvIDb50O3J3voVeEY4g2Mt-VIOvZxW7hTfLjmb63jEh58MIetkz0DKI4PKbMEcZn_xxEJYO7G9KYfagprvzZpA8AASjo


CSM Bacău dreaptă Robert Cătălin Furak (23 de ani), jucători care au și 

debutat deja oficial în tricoul alb-albastru, cu prilejul meciului de 

campionat cu Poli Iași, disputat vineri după-amiază în sala 

„Dumitru Bernicu”, câștigat clar de CSU cu 48-17. 

Ieri, sucevenii au anunțat și transferul experimentatului 

Alexandru Juverdianu. În vârstă de 28 de ani, noua achiziție a 

celor de la CSU vine de la echipa de Liga Națională CSM Bacău, 

acolo unde a evoluat în ultimele cinci sezoane. 

În condițiile în care va sta în runda cu numărul șapte, următorul 

meci de campionat al grupării sucevene va avea loc abia pe 24 

noiembrie, pe terenul codașei Seriei A, CSU Târgoviște. 

 


