
INSTRUMENTE POPULARE 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Folclorică 

a) Instrumente populare 
 

Ce înveţi la noi? 
 

 Asimilezi tehnica instrumentelor populare, naiul, ţambalul şi acordeonul. 

 Acumulezi cunoştinţe despre muzica tradiţională românească din diferitele zone 

etnografice ale ţării. 

 Participi la spectacole folclorice în calitate de solist sau ca membru în ansamblul 

folcloric – taraful tradiţional. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării INSTRUMENTIST. 

 Şansa de a participa la Olimpiadă şi la Concursurile de Interpretare Instrumentală a 

Muzicii Tradiţionale. 

 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. 
 

Ce job poţi avea? 
 

 Instrumentist /solist într-un ansamblu folcloric. 
 Instructor pentru învăţământul preşcolar. 

 

Evoluţia în carieră 
 

După absolvirea liceului nostru îți vei putea continua studiile în cadrul Facultăților de 

Muzică, al Universităților și Academiilor de Muzică la specialitatea Interpretare Muzicală 

şi Pedagogie muzicală 
 

Posibili angajatori 
 

 Organizatori de evenimente 
 Conducători ai ansamblurilor folclorice de amatori şi profesioniste. 

 

Impresii ale elevilor 

 
“Îmi place să cânt împreună cu colegii mei în cadrul tarafului liceului nostru, dar şi 

ca solist. Nu mi se pare deloc greu să studiez în fiecare zi. Instrumentul meu – ţambalul – 

este deosebit şi cu atât mai atractiv pentru mine. Doresc să fac parte dintr-un ansamblu 

folcloric profesionist”. 

 

 

 

 

 



 

MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Folclorică  

b) Muzică vocală tradiţională românească 
 

Ce înveţi la noi? 
 

 Asimilezi tehnica vocală specifică muzicii tradiţionale româneşti. 

 Acumulezi cunoştinţe despre muzica tradiţională românească din diferitele zone 

etnografice ale ţării. 

 Asimilezi particularităţile apariţiei pe scena de concert în calitate de solist. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării CORIST.  

 Şansa de a participa la Olimpiadă şi la Concursurile de Interpretare Instrumentală a 

Muzicii Tradiţionale. 

 Posibilitatea de a participa la proiecte muzicale pe teme folclorice atât în ţară cât şi 

în străinătate. 
 

Ce job poţi avea? 
 

 Corist/solist în ansamblu folcloric. 
 Coordonator al formaţiilor folclorice de amatori. 
 Instructor pentru învăţământul preşcolar 

 

Evoluţia în carieră 
 

După absolvirea liceului nostru îți vei putea continua studiile muzicale în cadrul 

Facultăților de Muzică, al Universităților și Academiilor de Muzică la specialitatea 

Pedagogie muzicală. 
 

Posibili angajatori 
 

 Organizatori de evenimente 

 Conducători ai ansamblurilor folclorice profesioniste şi de amatori. 
 

Impresii ale elevilor 
 

“Totdeauna mi-am dorit să cânt muzică populară şi aici am reuşit să învăţ s-o fac 

într-un mod profesionist.” 

“ În liceul de muzică am descoperit că muzica populară se poate studia foarte serios 

şi doresc să devin un adevărat rapsod popular ca mulţi dintre marii noştri artişti 

consacraţi”. 
 


