LICEUL DE ARTE
„VICTOR BRAUNER“
PIATRA - NEAMȚ
Ofertă educațională

an şcolar 2019-2020

Relaţii la secretariat,
str. Peneș Curcanu nr. 6, tel.: 0233.213062
și pe pagina web a liceului:
http://www.liceulbrauner.ro/

„Talentul tău, misiunea noastră !“
Liceul de Arte „Victor Brauner" Piatra-Neamţ a fost înfiinţat pe data de 1 septembrie 1991, având sediul în Strada Peneş
Curcanu nr. 6. Instituția dispune de 4 clădiri în cadrul cărora tipul de educaţie oferit copiilor este armonizat dimensiunii
vocaţionale.
SPECIALIZAREA „MUZICĂ“
Activitatea se desfăşoară în corpul „A“, str. Peneş Curcanul, nr. 6 în 30 cabinete (pentru cursuri
individuale) şi 3 săli de clasă (pentru cursurile colective) în care 40 de cadre didactice dezvăluie tainele
muzicii instrumentale și vocale. Sala studio „Theodor Macarie“ are 120 de locuri.
SPECIALIZAREA „ARTE VIZUALE“
Activitatea acestei specializări, care cuprinde secțiile: artă monumentală, pictură de șevalet, artă
decorativă, scupltură, se desfăşoară în corpul „C“ din str. Alexandru cel Bun, nr. 2 în 7 ateliere sub
îndrumarea unui număr de 8 profesori.
Disciplinele de CULTURA GENERALĂ se studiază în cele 2 clădiri ale corpului „B“, situate în
Bd. Decebal, nr. 48 care dispun de 11 săli de clasă, laborator TIC, cabinet metodic, cabinet medical, bibliotecă cu peste 9000
volume, sală de sport. Elevii liceului învață în 2 schimburi, sub îndrumarea a 34 de dascăli. Cei peste 480 elevi sunt structuraţi pe
21 clase: 1 clasă pregătitoare, 4 clase învăţământ primar (muzică), 8 clase învăţământ gimnazial (4 clase de arte vizuale şi 4 clase
muzică), 8 clase învăţământ liceal (4 clase arte vizuale şi 4 clase muzică).

Acest liceu devine de la o zi la alta o voce tot mai prezentă în viaţa spirituală, culturală a municipiului şi a ţării. Dovadă o
fac premiile obţinute la concursuri zonale, naţionale şi internaţionale, la olimpiadele şcolare şi organizarea a 4 mari concursuri:
Concursul Naţional de Pian „Carl Czerny“ și Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu“, ambele aflate la
XXVIII-a ediţie, Concursul național de interpretare vocală „Elena Botez" și Bienala „Victor Brauner” Romania – Franța, ambele fiind
la cea de-a III-a ediţie. Organizăm spectacole muzicale, expoziții, edităm revista școlii, suntem implicați în proiecte educaționale
europene. Unii dintre elevii noștri de ieri au devenit artiști ai lumii de azi care fac liceul cunoscut la nivel internațional.
Continuă cursurile gratuite de inițiere pentru elevii care vor să se înscrie în clasa I sau a V-a.

Muzica

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Ciclul liceal

Clasa pregătitoare
1 clasă
10 locuri disponibile

Clasa a V-a
1 clasă - 25 locuri
Începând cu clasa a V-a,
instrumente de suflat: flaut, clarinet,
oboi, saxofon, fagot, corn, trompetă,
percuție, chitară clasică, contrabas
Inițiere: 14 mai
Testare aptitudini: 30 mai

Clasa a IX-a
1 clasă - 28 locuri
Începând cu clasa a IX-a, toate celelalte
instrumente studiate în anii anteriori, canto,
instrumente populare, canto tradițional
românesc
Discipline de specialitate:
Intrument/canto, Teorie-solfegiu-dicteu,
Muzică de cameră, Ansamblu
orchestral/coral/folcloric, Pian
complementar/instrument la alegere, Istoria
muzicii, Corepetiție/acompaniament
Înscriere probe aptitudini: 13, 14 mai
Probe aptitudini: 15-17 mai

Clasa a V-a
1 clasă - 25 locuri
Discipline de specialitate:
Studiul formelor și desenul,
Crochiuri, Studiul culorii și pictura,
Studiul volumelor și modelajul
Inițiere: 9 mai
Testare aptitudini: 30 mai

Clasa a IX-a
1 clasă - 28 locuri
Discipline de specialitate:
Studiul formelor și desenul, Studiul culorii și
pictura, Studiul volumelor și modelajul,
Studiul compoziției, Elemente de perspectivă,
Istoria artei
Înscriere probe aptitudini: 13, 14 mai
Probe aptitudini: 15-17 mai

Clasa I
1 clasă - 25 locuri
Pian, vioară
Inițiere: 14 mai
Testare aptitudini: 29 mai

Arte plastice și decorative

Vă așteptăm !

