
Curs de orgă clasică susținut de Prof. univ. dr. Felician Roșca  pentru tineri 

organiști începători, mediu avansați și avansați, la Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea din Str. Independenței nr. 19, Timișoara, în perioada 1 - 7 septembrie 2013 
 

 Cursurile de orgă se adresează tinerilor înscriși ca participanți activi (cu dorința ca fiecare 
Conferință să aibă cel puțin doi reprezentanți), precum și tuturor acelora care doresc să 
asiste, ca participanți pasivi, din întrega țară.  

 Scopul cursului este acela de a face cunoscută orga ca și instrument muzical dedicat muzicii 
religioase. Cursul va fi susținut prin prelegeri și cursuri practice.  

 Prelegerile vor fi susținute de către: Prof. univ. dr. Felician Roșca (cu privire la arta 
organistică și interpretarea ei; rolul orgii in păstrarea și promovarea muzicii religioase), Prof. 
univ. dr. Walter Kindl (cu privire la construcția și istoricul orgilor), Domnul Pastor Pavel 
Memete, Cristian Toma, Lucian Oniță (cu privire la rolul muzicii în serviciile religioase și 
istoricul acesteia.  

 Cursurile practice se vor ține pe orga barocă din Biserica Adventistă din Str. Independenței 
nr. 19, Timișoara și în alte locații unde sunt orgi clasice. Ele vor fi susținute de Prof. univ. dr. 
Felician Roșca (pentru avansați), Minodora Luca, Szeider Klaudia, Denis Moldovan (pentru 
nivel mediu), Cristina Struța și Alma Bompa ( pentru nivel de începători).  

 Limita maximă de participanți activi este de 4 participanți pentru avansați, 4 participanți 
pentru nivel mediu și 4 pentru începători. În cazul în care solicitările vor fi mari se poate 
suplimenta cu câte un participant la grupa de medii și începători. Limita de vîrstă este de 12- 
25 de ani. În cazul unor excepții se poate obține derogare. 

 Cursurile se defășoară în perioada 1-7 septembrie conform următorului program: 
- Duminică 1 septembrie ora 9-13 sosirea și repartizarea cursanților; ora 16 

deschiderea cursurilor cu toți cei implicați. 
- Luni – Joi 2 - 5 septembrie ora 9-13 cursuri pe diferitele nivele, ora 16 – 19 prelegeri 

și activități de grup. Moment Devoțional în fiecare dimineață și seară. 
- Vineri ora 9 - 13 selectarea celor care vor cânta în concertul de închidere a cursurilor. 

Repetiția generală pentru concert. 
- Sâmbătă ora 18 serviciu religios cu participarea cursanților și concert de orgă susținut 

de aceștia. Înmânarea Diplomelor de Cursant activ. 
 Fiecare cursant va primi un calificativ care va fi trecut pe diploma de absolvire a 

cursului. Diploma va fi acordată sub egida Universității de Vest din Timișoara, 
Facultatea de Muzică. 

    Cazarea și masa (la costul de 85 de lei/zi cu masă integral) se achită de cursant la recepția 
hotelului PENSIUNEA VLAD HOME*** Bd. Liviu Rebreanu, nr. 19A, Timișoara, jud. Timis, 
Tel/fax: 0256245993/ 0256245994. Pentru materialele și partiturile care se multiplică fiecare 
participant va plăti suma de 30 de lei. Locurile de cazare și masă sunt limitate la 12 locuri. 

 Responsabilul pentru tinerii băieți sub 18 ani este Domnul drd. Lucian Onița. Responsabilul 
pentru tinerele fete sub 18 ani este Doamna Asist. drd. Ioan Mia Iuga. 

 În fiecare zi vor fi activități de recreere prin vizite în parcurile din Timișoara, vizite la muzee și 
obiectivele de interes istoric din Timișoara. 

 Înscrierea la aceste cursuri se face pe baza recomandării celor care trimit cursantul și a fișei de 
înscriere la adresa de mail: felixorganist@gmail.com până la data limită de 30 iunie 2013. 

 Nu percepem taxe pentru profesorii care susțin cursurile și prelegerile, dar participanții care nu 
se încadrează în programul stabilit și comunicat pot fi eliminați din curs fără posibilitatea de a 
se returna taxa de cazare și masă. 

 Vă mulțumim pentru participarea Dumneavoastră. 

 
Prof. univ. dr. Felician Roșca 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE ORGĂ  

din 1-7 septembrie 2013, Timișoara  

sub îndrumarea Prof. univ. dr. Felician Roșca, organist concertist 

 

 

Subsemnatul/ta_________________________________________________________ 

 

domiciliat în____________________str.________________________nr._________  

 

telefon______________________mail___________________cu vârsta de _____ani 

 

doresc să particip ca și cursant avansat; mediu avansat; începător (se taie ceea ce nu vă 

aparține) la cursurile de orgă și mă angajez să respect programul acestora, să plătesc 

taxele de cazare și masă, să particip activ la concertul final și la toate activitățile din 

cadrul cursului. Sunt de acord să mă străduiesc în orele de curs și studiu ca să ajung la 

cele mai bune rezultate și am luat la cunoștință condițiile de participare. 

Am studii de pian de nivel___________________________ 

 

Am primit recomandarea din partea_____________________________________ 

 

Semnătura celui care recomandă________________________________ 

 

În cazul în care am făcut deja studii de orgă mă prezint cu următorul 

repertoriu____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Selecția participanților admiși se face până în data de 15 iulie 2013 și se comunică în 

scris cursantului. 

 

 

Cursant: Numele, Prenumele și data completării formularului. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Se trimite către adresa felixorganist@gmail.com până la data de 30 iunie 2013. 
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