
 

 
 

 

 

Curs de educație muzicală teoretică și culturală 

(9 - 15 ani) 

 

În cadrul cursurilor de educație muzicală teoretică și culturală, participanții își vor 

dezvolta capacitățile de receptare a muzicii, își vor forma o cultură muzicală, vor cunoaște și vor 

utiliza elementele de limbaj muzical.  

Scopul cursului este de educare și de a se familiariza cu acțiunea de a cânta într-un grup 

organizat, dezvoltarea și promovarea tinerelor talente.  

Cursul va pune accent pe dezvoltarea capacității de receptare a muzicii și formarea unei 

culturi muzicale, cunoașterea și utilizare elementelor de notație și limbaj muzical, cultivarea 

sensibilității, imaginației și a creativității muzicale. 

Participanții cursului de educație muzicală teoretică și culturală se vor bucura de o 

pregătire intensă din punct de vedere al exprimării vocale și interpretative, punându-se accent 

mai mult pe ideea de grup vocal mare și implicații solistice, în vederea participării la concursuri 

(grup mare, grupuri mici și individual). 

Ca o noutate absolută, în acest nou an educațional, în pregătirea și desfășurarea orelor de 

educație muzicală teoretică și culturală vor fi implicați foști cursanți și absolvenți ai Clubului de 

Excelență al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care se bucură acum de o 

recunoaștere profesională și care au început să își construiască deja o carieră în domeniul 

muzical.  

 

Cerinţe minime de înscriere: 

 vârsta minimă 9 ani; 

 cunoașterea notației muzicale; 

 simț ritmico-melodic. 

 

* Pentru selecția în vederea participării la curs, copiii și tinerii înscriși vor susține un test grilă 

de cultură generală muzicală și o probă practică. Aceasta va consta în interpretarea unei piese 

acapella și vor prezenta un portofoliu cu diplome (dacă este cazul), sâmbătă, 22 septembrie, 

conform următorului program: 

 



 

 
 

 

13:00 – 13:30 – proba scrisă pentru categoria de vârstă 9-12 ani; 

13:30 – 14:30 – proba practică pentru categoria de vârstă 9-12 ani; 

14:30 – 15:00 - proba scrisă pentru categoria de vârstă 13-15 ani; 

15:00 – 16:00 - proba practică pentru categoria de vârstă 13-15 ani; 

 

Profesor coordonator:  Angela Florea, profesor educație muzicală, canto și pian 


