
Scrierea 
cantecelor



Bine ati venit alaturi de resursele educationale ARTSQUAD pentru componenta de 
muzica. Aceste resurse au fost dezvoltate pentru a demonstra cum poate fi folosita 
muzica ca mediu educational pentru a construi competente cheie. Beneficiarii isi vor 
dezvolta aprecierea fata de muzica si vor dobandi o experienta practica legata de muzica 
prin activitati creative si amuzante. 

Scrierea cantecelor necesita creativitate si imaginatie. Sunt mai multi factori care contribuie 
la crearea unui cantec: tematica, versurile, instrumentele si interpretarea. In acest material 
le vom analiza pe toate in asa fel incat sa va ajutam sa scrieti versuri, sa compuneti o linie 
melodica pentru ele si la final sa organizati interpretarea. Puteti face singuri toate acestea 
sau in grup. Important este sa va simtiti bine. 



Tematica
Intai, trebuie sa va alegeti tema. Temele pot avea mesaje  politice, sociale sau culturale. 
Puteti fi inspirati de experiente personale, un subiect de care sunteti interesati sau un 
subiect de interes local sau national. 

Articole din presa si poze din social media va pot inspira cateva idei pentru cantecul 
vostru. 



Versuri
Scrieti cateva optiuni de la care sa porniti sau puneti niste poze in fata voastra si apoi 
jucati-va cu cuvinte asociate acestora, gasiti si alte cuvinte care sa rimeze sau care 
trezesc emotii. 

Nu are importanta ca versurile nu rimeaza. Obiectivul principal este sa construiti o poveste 
care se poate transforma in versurile cantecului. De exemplu, folosind urmatoarea imagine 
poti spune:

“Fumul de la cladirile bombardate acopera cerul, Pilotului ii este teama ca avionul se va 
prabusi”



 Stare si Tempo
Indata ce ai terminat versurile, identifica ce emotii exprima ele si gaseste tempoul potrivit 
acestor emotii. Daca este un cantec trist, ai putea folosi un ritm lent ca intr-o balada sau 
de tip blues, iar daca este un cantec vesel, un tempo superior ar putea fi potrivit. 

Ti-ar putea fi util sa descarci o aplicatie de metronom care te va ajuta sa gasesti tempoul 
potrivit pentru cantecul tau dar poti experimenta si cu instrumente facute de tine (tobe, 
clopotei, etc). 
Cauta pe internet resurse digitale care furnizeaza fundal muzical. Daca scri un cantec rap, 
iti vor fi utili beat-uri de tip digital sau prin instrumente de percutie. 



 Melodia
 Dupa ce te-ai decis asupra tempoului, ai nevoie de melodie. Daca canti la chitara, pian 
sau la alt instrument, poti experimenta diferite acorduri, chiar luand cateva note dintr-un 
cantec care-ti place si schimband cate ceva. Nu uita ca si vocea este un instrument. Un 
smartphone sau ceva similar, este foarte folositor ca sa inregistrezi pe masura ce 
progresezi. 

Pana acum, ai toate elementele unui cantec si poti repeta, interpreta si inregistra pe 
calculator sau pe alt dispozitiv. 



Programul 'Audacity' este gratuit, accesibil online si poate fi folosit pentru a inregistra forma 
finala. Acest program iti permite sa folosesti muzica deja compusa sau sa inregistrezi un 
material nou. Vocile pot fi de asemena inregistrate peste un fundal sonor si sunt disponibile 
mai multe efecte sonore. 

Sunt multe lucruri pe care le poti face acum cu cantecul tau: sa-l interpretezi in fata altora, 
sa-i faci un videoclip si sa-l incarci pe o platforma de social media. Felicitari pentru propria 
ta compozitie!



 

 

  


