
 

 

Welcome Music Makers! 

Anul scolar 2022-2023 

Music and the Art of long term relationships 

Muzica un prieten pe viata! 

 

Music and the Art of Long Term Relationship in Life 

✓ Relatia cu muzica si studiul unui instrument cum este pianul poate fi una  

foarte valoroasa, de lunda durata, la fel ca orice relatie valoroasa din viata 

noastra cu suisuri, coborasuri, platou. 

✓ Nicio relație pe termen lung nu va fi fără provocări ocazionale, va exista 

întotdeauna o schimbare ciclică de la maxime la minime, vârfuri platouri și 

văi pentru un timp scurt, mediu și lung. 

✓ Constientizat acest aspect, vom stii ca  orice moment de incertitudine, 

nedeterminare, lipsa de motivatie sau deconectare, este temporar si ca va 

precede momentul de inspiratie, motivare, determinare, implinire ,cred ca 

unii dintre voi deja au experimentat aceste faz😊,, si vom retine aceasta 



dedicare si implicare in relatia pe care o cladim cu muzica, un dar atat de 

valoros pe care il oferim noua si copiilor nostri! 

✓ Traim in cultura abandonului, a renuntarii , the quitting culture, se renunta 

foarte usor cand apar obstacolele,si vrem sa invatam copiii sa fie consecventi 

si puternici, quit proof  kids, sa invete devotamentul , sa fie dedicati in viata! 

✓ La fel se intampla si in muzica, si studiul unui instrument, o saptamana 

cantam, urmatoarea nu, uneori suntem foarte incantati, alteori plictisiti, sau 

dificil de preluat infomatia, dar daca iubim muzica si vrem sa ne fie tovaras 

de drum lung, daca vrem sa oferim copiilor lectii de viata de angajament si 

dedicare atunci vom intelege si legatura muzicii cu arta devotamentului pe 

termen lung! 

✓ Nu conteaza daca esti un pianist grozav, bun, mediu, ce este cu adevărat 

important dacă esti conectat cu muzica, te simti liber cand o interpretezi 

oriunde oricand, la pian sau la orice alt instrument! 

✓ Vrem sa va invatam sa cantati la pian, la orice varsta! 

✓ Ne propunem să producem studenți, indiferent de vârstă, care să se așeze și 

să se bucure cu adevărat de a cânta oricând și oriunde. 

✓ Ne dorim ca aceștia să poată cânta piese contemporane, blues, clasice și de 

acompaniament, să compună și să improvizeze; să aibă o bază de notatie si 

teorie; să poată învăța singur piese noi și să aibă un repertoriu vast din care 

sa cante cu placere! 

 

Ne nastem cu totii, fiinte muzicale,avem acest dar nativ si este tot ceea 

ce facem, si face parte din noi! 

   

 

☺ Happy Music Making, 

Love , 

Ilinca 

 



 

 

REGULAMENT : 

pentru desfasurarea Cursurilor de Pian! 

 

• Sunteti  Life coach ul de acasa,iar  impreuna cu profesorul si micutii 

pianisti , suntem ingredientele relatiei pe termen lung a muzicii din 

viata dvs. 

•  Studiul  copiii retine 50% din materialul nou invatat,   daca piesele 

sunt cantate in ziua de curs sau a doua zi,  procesul invatarii este 

bine sustinut si vor retine extrem de bine, este un fapt dovedit 

stiintific, give it a try! 

• Este disponibila varianta de a veni o data la Studio, pe langa ora 

propriu zisa   si sa se repete aici pentru 30 min, la pianele 

disponibile, cu casti! 

• Auditiile pieselor sunt extrem de utile le puteti asculta in masina 

,acasa poate fi o experienta a intregii familii totodata! 

 



 

 

• Copiii vor participa la toate evenimentele propuse de recital sau 

concurs , este un mod extraordinar de expunere si autocontrol, ele 

se vor desfasura liber , in ritmul fiecaruia! 

• Abonamentele cursurilor sunt lunare 4 sau 5 sedinte in functie  de 

cum se aseza ziua de curs in luna resp ( luna mare , luna mica) si 

este in valoare de 300 RON, cash , BT Pay, sau transfer in contul 

aferent contractului semnat la inceput de an, 

• Daca suntem raciti nu venim la curs, recuperam in timp util. 

• Materialele/indicatiile copiilor sunt foarte importante si fac parte 

din procesul invatarii de acasa, sunt aduse intotdeauna la curs. 

• Cele mentionate mai sus sunt cerinte nu recomandari si fac parte 

din dinamica si instrumentele necesare unui proces de invatare 

reusit! 

☺ Am adaugat la Studio cursuri de Ukulele incepatori 

☺  You Can Play Ukulele si sunt o extensie a Studioului, sunt atat de 

indragite de copii, usoare ca invatare fiind doar 4 corzi, usoare si 

placute la strumming, invata foarte usor sa se acompanieze la 

ukulele, piese simple, dragi,cu orice ocazie, si arata foarte cool! 

 

Happy Music Making! 

Love, 

Ilinca 

 

 

 


