
 

Oferta educațională  2022-2023 

Muzică – 1 clasă - 24 elevi 

Arte vizuale – 2 clase - 48 elevi 

 

 

Clasa cu specializare  

MUZICĂ 

 

- Canto clasic 

-Instrumental (pian, vioară, chitară, violă, 

percuţie, clarinet, flaut) 

 

 

 

Clase cu specializare  

ARTE VIZUALE 

- Arhitectură 

- Design industrial 

-Artă monumentală 

- Ceramică 

-Sculptură 

- Pictură pe şevalet 
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Educație, Pasiune, Inspirație. Creativitatea 

începe cu fiecare în pARTE! 

LICEUL DE ARTE“MARIN SORESCU” 

O prezenţă unică în peisajul şcolar 
 din Oltenia 

 

Str. Tabaci nr.4, Craiova, Dolj, România 

Tel/Fax: 0251/413351 

Email: liceuldeartacv2007@yahoo.com 

Web:www.liceuldeartamarinsorescucraiova.ro 

 

 Instituţia de cultură şi educaţie în care elevii 
îşi formează spiritul artistic, unde talentul 
este evidenţiat prin muzică sau arte plastice, 
sub îndrumarea unui colectiv de cadre 
didactice dăruite, profesionişti în educaţie, 
are săli specializate pentru muzică vocală, 
teorie, instrumente, pentru arte vizuale, 
ateliere de design, sculptură, pictură, 
ceramică. 

 Spațiul este adecvat pentru concerte, 
recitaluri, expoziții, prestigioși artiști plastici 
craioveni realizând decorarea localului 
actual, fațada clădirii și prima frescă din 
interior. Foaierul sălii de concerte este un 
spațiu generos pentru expoziții tematice. 
Sala de concerte corespunde celor mai 
înalte standarde europene  de acustică. 
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