
INSTRUMENTELE ORCHESTREI, CHITARĂ 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Instrumentală 

a) Instrumente de orchestră, chitară. 
 

Ce înveţi la noi?  
 

 Deprinzi tehnica şi particularităţile următoarelor instrumente: 

1) instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară). 

2) instrumentelor de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, trombon). 

3) instrumente de percuţie (marimba, vibrafonul, timpanul, toba, bateria, etc). 

 Interpretezi muzică clasică şi modernă aplicând toate cunoştinţele teoretice şi 

deprinderile tehnice şi expresive ale instrumentului studiat. 

 Performezi pe scena de concert în calitate de solist sau membru în ansamblul 

instrumental. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării INSTRUMENTIST  

 Deprinderea de a cânta în public. 

 Posibilitatea  de a participa în ansambluri instrumentale  de tineret la diferite proiecte 

muzicale naţionale şi internaţionale. 

 Posibilitatea de a accesa burse de studii în străinătate pe timpul liceului. 

 Şansa de a participa la Olimpiadă şi la concursuri naţionale de interpretare 

instrumentală. 
 

Ce job poţi avea? 
 

 Instrumentist în formaţii de cameră şi orchestre. 

 Instructor muzical pentru învăţământul preşcolar. 
 

Evoluţia în carieră  
 

După absolvirea liceului nostru îți vei putea continua  studiile la specialitățile  

Interpretare Muzicală, Compoziție muzicală, Muzicologie, Dirijat şi Pedagogie 

muzicală în Universitățile și Academiile de Muzică și Arte din țară și străinătate şi în 

Facultățile de Muzică ale Universităților  din țară și străinătate. 
 

Posibili angajatori 
 

 Filarmonica şi Opera Braşov. 

 Ansambluri de fanfară și orchestre de muzică populară. 

 Organizatori de evenimente . 
 

Impresii ale elevilor 
 

”Îmi place muzica, îmi palce să învăț, să cânt și să descopăr lucruri noi prin muzică. 

Mă bucur mereu după fiecare concert de aprecierile  tuturor și mă simt mândru.” 

(Radu Gavrilă , clasa XII percuție) 

 



PIAN, ORGĂ 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Instrumentală 

b) Pian, Orgă 
 

Ce înveţi la noi?  
 

 Asimilezi tehnica instrumentelor cu claviatură (pianul, orga).  

 Interpretezi lucrări muzicale clasice şi moderne aplicând toate cunoştinţele oferite de 

disciplinele muzicale. 

 Performezi pe scena de concert în calitate de solist sau în calitate de acompaniator-

corepetitor. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării COREPETITOR. 

 Deprinderea de a cânta în public. 

 Posibilitatea de a participa la proiecte muzicale în ţară şi străinătate. 

 Posibilitatea de a accesa burse de studii în străinătate pe timpul liceului. 

 Şansa de a participa la Olimpiadă şi la concursuri naţionale de pian. 
 

 

Ce job poţi avea? 
 

 Corepetitor la studiourile de dans/balet. 

 Corepetitor pentru formaţiile corale. 

 Pianist pentru evenimente. 

 Instructor muzical pentru învăţământul preşcolar. 
 

Evoluţia în carieră  
 

După absolvirea liceului nostru îți vei putea continua studiile în  specialitățile  

Interpretare Muzicală, Compoziție muzicală, Muzicologie, Dirijat, Pedagogie muzicală 

în cadrul Universităților și Academiilor de Muzică și Arte din țară și străinătate şi al 

Facultăților de Muzică ale Universităților din țară și străinătate. 
 

Posibili angajatori 
 

 Şcolile de dans/balet. 

 Ansamblurile corale de amatori. 

 Opera Braşov. 

 Organizatori de evenimente.  
 

Impresii ale elevilor 
 

”Am ales să studiez la acest liceu deoarece chemarea mea spre muzică a fost și este 

extrem de puternică”. 

 

„Consider că muzica are o valoare deosebită în viaţa mea şi a semenilor mei pentru 

că modelează caracterele.” 


