
ARTA VOCALĂ INTERPRETATIVĂ 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Vocală  

a) Artă vocală interpretativă. 
 

Ce înveţi la noi?    
 

 Asimilezi tehnica vocală necesară cântatului solistic şi în ansamblul vocal/coral. 

 Interpretezi genurile vocale ale muzicii clasice (lieduri, arii din opere, operete, 

musicaluri etc) 

 Performezi în spectacole muzicale. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării CORIST. 

 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 paticipa la Olimpiadă şi la concursuri naţionale de interpretare vocală. 
 

Ce job poţi avea? 
 

 Corist în corul teatrelor de operă, operetă. 

 Instructor pentru învăţământul preşcolar. 

 Solist vocal la evenimente muzicale. 
 

Evoluţia în carieră 
 

După absolvirea liceului nostru îți vei putea continua studiile în specialitățile 

Interpretare Muzicală Vocală şi 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 
 

 Opera Braşov 

 Organizatori de evenimente 
 

Impresii ale elevilor 
 

“Studiul cântului îmi dă posibilitatea de a-mi învinge teama şi de a mă exprima într-

un fel mai direct. Îmi place să mă aflu pe scenă.” 

 

“ Vocea este instrumentul meu preferat cu care descopăr marea muzică.” 

 

 

 

 

 

 



MUZICĂ VOCALĂ DE JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ 
 

Unde înveţi? 
 

Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov 

Secţia Vocală 

b) Muzică vocală de jazz – muzică uşoară 
 

Ce înveţi la noi?  
 

 Asimilezi tehnica vocală specifică genului de jazz/muzică uşoară. 

 Interpretezi hit-uri celebre ale muzicii pop, rock, jazz ş.a. 

 Performezi în spectacole muzicale. 
 

Care sunt beneficiile tale? 
 

 Obţinerea calificării CORIST. 

 Participarea la spectacole în calitate de solist vocal. 

 Participarea la concursurile de muzică uşoară şi jazz. 

 Accesarea ofertelor de spectacole muzicale de gen. 
 

Ce job poţi avea? 
 

 Corist în corul teatrelor de operă, operetă, musical. 
 Solist vocal în formaţiile de muzică uşoară. 

 Instructor pentru învăţământul preşcolar. 

 Animator pentru spectacolele de divertisment. 
 

Evoluţia în carieră 
 

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

Muzică, al Universităților și Academiilor de Muzică din țară și străinătate la specialitatea 

Pedagogie muzicală. 
 

Posibili angajatori 
 

 Posturile de radio/tv 

 Opera Braşov 

 Organizatorii de evenimente muzicale 
 

Impresii ale elevilor 
 

“Visul de a participa la concerte, de a deveni artistă este posibil aici, în liceul de 

muzică, pentru că învăţ tot ce trebuie să ştie un solist adevărat.”  
 


