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Principiile muzicii 
Muzica este arta de a combina sunetele, în aşa fel încât vor fi plăcute auzului;  

Cele 7 arte sunt: arhitectura, sculptura, pictura, literatura, muzica, dansul, cinematografia. 

Muzica este formată din melodie, armonie, ritm. 

Melodia este o combinaţie de sunete care prin înălţimea, durata şi  succesiunea lor vor forma un 

cântec. 

Armonia este o altă combinaţie de sunete care prin unirea lor spontană formează acorduri. 

Sunetul reprezintă vibraţia unui corp sonor. Sunetul se obţine în urma impactului a două sau mai 

multe corpuri şi se manifestă sub formă de vibraţii. Corpurile care emit sunete se numesc surse sonore.  

Sunetele pot fi de două feluri:  

- muzicale (fonetice) � care impresionează în mod plăcut auzul, de ex. sunetul unui 

instrument muzical ce pot fi puse în mişcare prin ciupire (la chitară sau harpă), prin lovire 

(la pian sau ţambal), prin frecare (la vioară sau la violoncel), sau prin tensiunea unui curent 

de aer (acordeon, coardele vocale, orgă) etc. 

- zgomotoase (afonetice) � sunete produse de corpuri prin cădere sau lovire, care 

deranjează urechea umană, de ex. sunetul unui geam spart, explozie, scârţâit, pocnitură, 

foşnitură. 

Sunetului muzical ca fenomen fizic îi aparţin patru calităţi muzicale: 

1. Înălţimea sunetului ; 

2. Tăria sau intensitatea sunetului ; 

3. Timbrul sonor sau culoarea sunetului ; 

4. Durata sunetului. 

 

PORTATIVUL 

Pe portativ se înscriu principalele semne ale notaţiei: cheile cu armurile corespunzătoare, măsurile, 

valorile de note, pauzele şi alteraţiile. După necesitate întâlnim în notaţia muzicală portativul simplu 

utilizat pentru muzica la o voce sau portativul dublu, întâlnit în literatura pentru pian, orgă şi clavecin. 

Aceste note sunt puse pe cele cinci linii orizontale şi paralele, linii care se numesc portativ. 

 

Exemplu:    

Liniile sunt numerotate de jos în sus,  cea mai de jos fiind numită linia întâi. Cele cinci linii conţin 

patru spaţii în care sunt de asemenea plasate notele. Aceste spaţii sunt numerotate la fel ca liniile, cel 
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mai de jos fiind numit primul spaţiu. Dar când instrumentul necesită o desfăşurare mai mare decât 

portativul, se vor folosi linii ajutătoare, care sunt adăugate sub portativ, pentru notele mai joase, sau 

peste pentru notele mai înalte (acute).  

Exemplu:                   Linii ajutătoare  

 

 
DEFINIŢIA NOTAŢIEI MUZICALE 

Pentru a putea transmite în scris de la om la om şi din generaţie în generaţie creaţiile muzicale, s-a 

simţit necesitatea unui sistem de reprezentare grafică a elementelor muzicii, tot aşa, cum s-a simţit 

acest lucru şi în vorbire. 

Totalitatea semnelor convenţionale, prin care se reprezintă grafic o operă muzicală, poartă denumirea 

de notaţie muzicală. 

Semnele care formează sistemul scrierii muzicale se numesc note. Ele au forma unui oval haşurat sau 

gol, mai des fiind însoţite de beţişoare cu sau fără  steguleţ sub formă verticală de partea dreaptă sau 

stângă, în sus sau în jos. 

Notaţia grafică a înălţimilor sonore se face prin note, portative, chei, semnul de mutare la octavă şi 

alteraţii.  

Muzica este scrisă cu ajutorul a şapte figuri (de obicei ovale), numite note, care sunt numite după 

notele alfabetului: A, B, C, D, E, F, G, respectiv în notaţia Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 

Echivalentul italian, în practica uzuală este aproape la fel de cunoscut cu însemnătatea lor englezească. 

C = Do D =  Re E = Mi F = Fa G = Sol A = La B = Si 

 

NOTELE 

O notă, în funcţie de cheia folosită şi locul pe care-l ocupă pe portativ sau în afara lui, redă un 

anumit sunet din scara generală muzicală, deci înălţimea acelui sunet. 

În scara muzicală generală fiecare sunet ocupă un loc precis, asemănător treptelor succesive ale unei 

scări. Treptele principale ale scării muzicale sunt şapte, şi au denumiri proprii:  

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Aceste şapte sunete periodic se repetă. 

Distanţa de la o treaptă oarecare până la cea de-a opta omonimă (cu acelaşi nume), în sus sau în jos, se 

numeşte octavă. 
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Fiecare notă de pe portativ are numele ei. Astfel muzicienii ştiu ce notă să cânte. 

 

Notele de pe linie sunt: Mi, Sol, Si, Re, Fa   

 

 

Notele de pe spaţiu sunt: Fa, La, Do, Mi    

 

 
 

Cheile şi folosirea lor 
 
Semnul grafic care se scrie pe una din liniile portativului şi indică înălţimea precisă a unui sunet din 

scara muzicală, se numeşte cheie. De la sunetul fixat de cheie se determină poziţia celorlalte sunete ale 

scării muzicale pe portativ. 

În prezent, în notaţia muzicală întâlnim mai des două feluri de chei: cheia Sol şi cheia Fa. Aspectul 

grafic al acestor chei provine din transformarea treptată a celor două litere G şi F, care se scriau 

înaintea portativului de 11 linii. După împărţirea portativului de 11 linii în două portative de câte 5 

linii, litera G se scria pe linia 1-a şi a 2-a a portativului superior, iar litera F, pe una din cele trei linii de 

sus ale portativului inferior. 

 
Cheia care se scrie pe linia a doua a portativului şi indică locul notei sol din octava întâia, se numeşte 

cheia sol. Această cheie se foloseşte pentru vocile înalte şi pentru instrumentele care emit sunete 

înalte. Ea se mai numeşte cheia de vioară. 

Cheia care se scrie pe linia a patra a portativului şi indică locul notei fa din octava mică, se numeşte 

cheia fa. Ea se mai numeşte şi cheia de bas, fiindcă ea se foloseşte pentru vocile grave şi pentru 

instrumentele cu sunetele grave. 

 
      Cheia Sol          Cheia Fa 
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Durata notelor 
 
Însuşirea prin care deosebim un sunet mai lung de unul mai scurt, se numeşte durata sunetului. Durata 

sunetului depinde de durata vibraţiilor, de timpul care se scurge din momentul producerii sunetului şi 

până la dispariţia lui completă. Între sunete s-au stabilit anumite raporturi ce au determinat forma 

grafică a notelor. 

Notele reprezintă o porţiune de timp şi de aceea se mai numesc durate sau valori. 

Unitatea de măsură a duratei sunetului se numeşte timp (bătaie). 

În natură timpul reprezintă o acţiune scurtă asemănătoare mişcării unui pas, mişcării braţului sau a 

unui pendul. Cea mai lungă durată a sunetului este reprezentată printr-un oval gol, care se 

numeşte notă întreagă. Duratele mai scurte se obţin prin divizarea notei întregi şi a subdiviziunilor ei 

în două părţi egale: 

Durata unei notei întregi este de 4 timpi, a unei doimi este de doi timpi. Pătrimea are durata de un 

timp, optimea jumătate de timp, şaisprezecimea un sfert de timp� 
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Durata pauzelor 
Întreruperea sonorităţii (momentul tăcerii) în muzică se numeşte pauză. Duratele pauzelor corespund 

întocmai cu duratele notelor. Pe portativ pauza de notă întreagă se scrie sub linia a patra, iar pauza de 

doime deasupra liniei a treia. 

În creaţiile muzicale pauzele în combinaţie cu notele au o valoare expresivă. 

Pauzele iau parte la formarea ritmului melodiei, având aceeaşi importanţă ca şi notele. 

 

 

 
SEMNELE DE PRELUNGIRE ALE DURATEI NOTELOR 
 
Punctul � se scrie întotdeauna după notă, în dreapta ei şi prelungeşte durata notei cu o jumătate din 

durata ei de bază. Dacă nota e scrisă între liniile portativului, atunci punctul se pune tot între linii. 

Când nota e scrisă pe liniile portativului, punctul se pune puţin mai sus de linie pentru a fi observat. 

 
Legato (liga) - semnul în formă de arc, care uneşte două sau mai multe note alăturate de aceiaşi 

înălţime. Durata notelor legate este egală cu suma lor. Dacă pe portativ este o singură voce, arcul se 

scrie cu partea bombată contrar direcţiei codiţelor: 
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Dacă pe portativ figurează două voci, semnul de legato superior se scrie cu partea bombată în sus, iar 

cel inferior cu partea bombată în jos: 

 
Legato de expresie � arcul scris deasupra sau dedesubtul a două sau mai multe note cu înălţime 

diferită. Legato de expresie indică trecerea de la un sunet la altul fără întrerupere, adică executarea 

legată a notelor respective: 

 
Fermata � semnul format dintr-un punct cu un arc deasupra sau dedesubtul lui. Fermata se scrie 

deasupra sau dedesubtul notei sau a pauzei şi prelungeşte durata sunetului sau a pauzei aproximativ cu 

o jumătate din durata lor: 

 
Interpretarea fermatei depinde atât de stilul şi tempoul piesei cât şi de simţul şi gustul artistic al 

interpretului. 

 

Diviziunile iregulate ale notelor 
Dupletul 

   

Tripletul sau trioletul 

 
Ortografierea codiţei notelor pe portativ.  
 
Direcţia codiţelor (în sus sau în jos) depinde de poziţia notei pe portativ. Toate notele care se găsesc 

mai jos de linia a treia, se scriu cu codiţa în sus în partea dreaptă a notei. Toate notele care se găsesc 

mai sus de linia a treia, se scriu cu codiţa în jos în partea stângă a notei. Nota aflată pe linia a treia, se 

scrie cu codiţa în sus sau în jos: 
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Într-un grup de note, unite printr-o bară de grupare direcţia codiţelor depinde de poziţia pe portativ a 

majorităţii notelor. Dacă majoritatea notelor se găsesc sub linia a treia, atunci toate notele din grup se 

scriu cu codiţa în sus, iar dacă deasupra liniei a treia � cu codiţa în jos: 

 

 
Când o jumătate de note din grup se găsesc sub linia a treia, iar alta deasupra ei, grupul de note se 

poate scrie arbitrar cu codiţele în sus sau în jos: 

 
Dacă pe portativ se expune o melodie la două voci cu ritmul egal sau diferit, notele vocii superioare se 

scriu cu codiţele în sus, iar notele vocii inferioare � cu codiţele în jos: 

 
 

ALTERAŢIILE ÎN GRAFICA MUZICALĂ 
Cele cinci semne de alteraţii sunt: 

diezul 
! 

! urcă intonaţia cu un semiton 

dubludiezul 
" ! urcă intonaţia cu un ton, iar când 

urmează după o notă cu diez, ea urcă cu 

un semiton 

bemolul 
#  

! coboară intonaţia cu un semiton 

dublubemolul 
$ ! coboară intonaţia cu un ton, iar când 

urmează după o notă cu un bemol, 

acesta coboară intonaţia cu un semiton 

becarul 
%  

! anulează alteraţiile 



 8

Se disting trei feluri de utilizări ale alteraţiilor: accidentală, constitutivă şi de precauţie. 

ALTERAŢIILE ACCIDENTALE 

În partitură alteraţiile accidentale respectă următoarele reguli: 

Se înscriu pe parcurs înaintea notelor, efectul lor producându-se numai asupra aceloraşi note până la 

bara de măsură. 

Pentru sunetele din octave diferite, chiar dacă fac parte din aceeaşi măsură, alteraţiile accidentale nu 

sunt valabile. 

Dacă se folosesc la o notă prelungită peste bara de măsură, efectul lor se extinde şi asupra prelungirii 

respective. 

 

ALTERAŢIILE CONSTITUTIVE 

Alteraţiile constitutive se notează la chei deformând armura unei tonalităţi. Efectul alteraţiilor 

constitutive se extinde asupra tuturor notelor cu acelaşi nume din toate octavele, putând fi modificat 

numai temporar prin alteraţii accidentale. 

 

ALTERAŢIILE DE PRECAUŢIE 

Alteraţiile de precauţie, se folosesc pentru a aminti sau confirma tonalitatea notei ce urmează după 

aceste semne. ( # )  #  $ ! "  % . 

Măsura şi tactul. 
Unitatea metrică compusă dintru-un anumit număr de timpi accentuaţi şi neaccentuaţi, se numeşte 

măsură sau tact. În notarea muzicală, măsura se înseamnă prin două cifre sub formă de fracţie, care se 

situează lângă cheie după semnele de alteraţie. Cifra de sus indică numărul timpilor metrici, iar cifra de 

jos indică ce fel de durată cuprinde timpul metric în măsura dată. 

 
Măsurile se despart una de alta prin linii verticale, numite bare de măsură sau bare de tact. Bara de 

tact se pune înaintea timpului puternic pentru a-l evindenţia. 
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Tipurile barelor de măsură 
Bara de măsură simplă, dublă - de încheiere a cântecului. 

 

SEMNELE DE REPETIŢIE 

În cazul în care melodia se repetă, ea poate fi scrisă o singură dată, folosind la sfârşitul ei semnul de 

repetiţie. Semnele de repetiţie ajută la prescurtarea scrierii muzicale. Ele apar sub diferite aspecte, şi 

anume: 

- repetiţie de la început;  

- repetiţie de la acest semn;  

- dublu semn de repetiţie.  

 
În acest caz fragmentul muzical se repetă de două ori între cele două semne de repetiţie. 

 

PRIMA ŞI SECUNDA VOLTA (SAU VOLTA ÎNTÂI ŞI VOLTA A DOUA) 

Prima şi secunda volta sunt semne de prescurtare a scrierii muzicale. Melodia se cântă până la semnul 

de repetiţie (:II)  apoi se reia de la început (II:) omiţându-se notele de sub prima volta şi continuând cu 

melodia de sub secunda volta.  

 

Da capo D.C. � de la capătul partiturii 

Dal segno D.S. � du-te la semnul   

Alte semne care implică reluarea unui fragment muzical: 
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Pentru interpretarea identică a măsurii precedente, (sau a mai multor  măsuri) se foloseşte semnul &  

 

Pentru interpretarea identică a două măsuri precedente, se foloseşte semnul  ' 

 
 

Accentul Normal, Strong, Stacatissimo�  

 
 

Stacato    

Tenuto   

 
         
Crescendo = crescând din ce în ce 

mai mult intensitatea 

 
 
     
 
 
 
Decrescendo = descrescând din ce  
în ce mai mult intensitatea 
 
 

 

 
TERMENI DINAMICI INDICÂND O INTENSITATE CONSTANTĂ 
 
Gradul de tărie sau forţa cu care se cântă un cântec se numeşte nuanţă. 
Termenii de nuanţă sunt cuvinte care provin din limba italiană. Ei se scriu la începutul cântecului sau 
pe parcursul lui. Nuanţele se indică prin următoarele cuvinte şi iniţiale: 
     
pianissimo (pp) = foarte încet 

piano (p) = încet 

mezzopiano (mp) = pe jumătate încet 

mezzoforte (mf) = pe jumătate tare 

forte (f) = tare 

fortissimo (ff) = foarte tare 

piano pianissimo (ppp) = cât se poate de încet 

forte fortissimo (fff) = cât se poate de tare 
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METRICA 

În metrica muzicală se disting două componente: timpul şi măsura, amândouă constituind repere 

importante pentru măsurarea şi execuţia corectă a ritmului. 

TIMPUL 

Timpul constituie reperul metric principal; pe baza lui diferitele valori ritmice pot fi comparate unele 

cu altele ca durată. După importanţa şi locul pe care-l ocupă în organizarea metrică, timpul este de 

două feluri: accentuat şi neaccentuat. De reţinut că accentuarea timpurilor rămâne doar virtuală 

(presupusă) în execuţie, însă nu trebuie să se producă, ea fiind artistică. 

MĂSURA 

Este o grupare distinctă de timpi accentuaţi şi neaccentuaţi ce se succed periodic. Din punct de vedere 

grafic, spaţiul unei măsuri se delimitează prin bare verticale (bare de măsură). Felul măsurii se redă la 

începutul piesei muzicale printr-o relaţie cifrică în care numărătorul indică numărul timpilor ce conţine 

măsura respectivă, iar numitorul valoarea ritmică ce se execută la un timp. 

 

SISTEMUL DE MĂSURI 

Totalitatea măsurabilă folosită în muzică alcătuieşte sistemul de măsuri. 

MĂSURILE SIMPLE 

Măsurile simple sunt formate din 2 sau 3 timpi, având un singur accent, pe primul timp. 

Măsurile simple de 2 timpi: 

 
Măsurile simple de 3 timpi: 

 
MĂSURILE COMPUSE 

Măsurile compuse sunt formate din două sau mai multe măsuri simple. Ele se împart în: măsuri 

compuse şi omogene şi măsuri compuse eterogene (mixte). Măsurile compuse omogene sunt alcătuite 

din două sau mai multe măsuri simple de acelaşi fel (fie de metru binar, fie de metru ternar). 

Măsuri omogene de 4 timpi     Măsuri omogene de metru ternar 
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RITMUL MUZICAL 

DEFINIŢIA NOŢIUNII DE RITM 

Din punct de vedere teoretic, ritmul constituie succesiunea organizată pe plan artistic superior (creator, 

estetic, emoţional) a duratelor în compoziţia muzicală. Ca factor creator, ritmul prezintă,  din punct de 

vedere structural, nesfârşite forme la dispoziţia compozitorului făuritor de opere de artă. Se consideră 

factor estetic, deoarece, subzistând organic în melodie şi armonie care nu pot exista fără ritm, deci 

concura cu aceasta la exprimarea frumosului muzical. Factor emoţional, pentru că ia parte împreună cu 

celelalte mijloace de expresie specifice muzicii la alcătuirea imaginii şi mesajului artistic purtător de 

sentimente, idei şi expresii ce fac să emoţioneze fiinţa umană. 

RITM, METRU (MĂSURĂ), TEMPO 

Noţiunea generală de ritm muzical cuprinde trei elemente: ritmul propriu-zis, metrul (măsura) şi 

tempo. 

a. Ritmul propriu-zis este o succesiune de durate şi pauze 

b. Măsura este cadrul metric în care se descifrează ritmul propriu-zis 

c. Tempo este viteza în care se desfăşoară melodiile respective 

Studiul formelor de structură ale ritmului propriu-zis poartă numele de ritmică, iar cel al măsurilor pe 

cadrul căruia se desfăşoară ritmul, de metrică. Ritmica şi metrica muzicală se completează cu gradele 

de viteză (cu tempo) în care se desfăşoară ritmul muzical şi metrica sa. 

 

TERMENI  PRINCIPALI  INDICÂND  O  MIŞCARE  CONSTANTĂ 

Viteza cu care se cântă un cântec se numeşte tempo sau mişcare. Ea se indică la începutul cântecului 
cu ajutorul unor termeni de tempo(cuvinte care provin din limba italiană). 
Termeni de tempo: 
 

 

Mişcări rare Tempo  
Largo  40-46  larg, foarte rar 
Lento  46-52  lent, lin, domol 
Adagio  52-56  rar, aşezat, liniştit 
Larghetto 56-63  rărişor 
Mişcări mijlocii   
Andante 63-66 mergând, potrivit de rar, liniştit 
Andantino  66-72  ceva mai repede decât Andante 
Moderato  80-92,  moderat, potrivit repejor 
Allegretto  104-112 puţin mai rar decât Allegro 
Mişcări repezi   
Allegro  120-138 repede 
Vivace  152-168  iute, viu 
Presto  176-192 foarte repede 
Prestissimo  200-208 cât se poate de repede 
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TERMENII MIŞCĂRII GRADATE SAU PROGRESIVE 

 

Răsărire treptată 

allargando = lărgind, rărind mişcarea 

rilasando = relaxând, slăbind, cedând 

rallentando = întârziind, rărind mişcarea 

ritenuto = reţinând, întârziind 

slargando = lărgind, rărind din ce în ce mai 

mult 

slentando = întârziind 

strasciando = tărăgănând, trăgând de timp 

Accelerare treptată 

accelerando = accelerând mişcarea, iuţind 

affretando = grăbind, iuţind 

incalzando = zorind, însufleţind, iuţind 

precipitando = precipitând, grăbind 

mişcarea 

stretto = îngustând, strâmbând mişcarea, 

iuţind 

singendo = strângând mişcarea, grăbind

 

 

Revenire la tempo iniţial 

a tempo 

tempo primo (Tempo I) 

al ricore del tempo 

Mişcare liberă 

senza tempo = fără timp precis 

a piacere = după plăcere 

ad libitum = după voie, liber 

rubato = timp liber 

Augmentare sau diminuare 

assai = foarte repede (allegro assai) 

molto = mult 

meno = mai puţin 

un poco = cu puţin 

poco a poco = puţin câte puţin 

troppo = foarte 

non troppo = nu prea mult 

piu = mult 

 

 

TERMENI DINAMICI INDICÂND O INTENSITATE PROGRESIVĂ 

Pentru sporirea (creşterea progresivă a intensităţii): 

crescendo = crescând din ce în ce mai mult intensitatea 

poco a poco cresc = crescând puţin câte puţin intensitatea 

molto cresc = crescând mult 

poco a poco pui forte = puţin câte puţin mai tare 

Pentru diminuarea (descreşterea) progresivă a intensităţii: 

decrescendo = descrescând din ce în ce mai mult intensitatea 

poco a poco decresc = descrescând puţin câte puţin intensitatea 

diminuendo = micşorând din ce în ce intensitatea 

calando = potolind, slăbind din ce în ce mai multe intensitatea şi mişcarea 
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morendo = murind, descrescând intensitatea până la stingere 

perdendesi = pierzând din ce în ce intensitatea 

smorzando = descrescând, atenuând intensitatea şi domolind mişcarea 

 

 

TERMENI DE EXPRESIE 

affetuosso = cu afecţiune, cu emoţie 

agevole = agil, uşor, sprinten 

agitato = agitat, neliniştit 

appassionato = cu pasiune, cu interiorizare 

brio, con = cu strălucire, cu spirit, cu voiciune 

cantabile = cantabil, melodios, cu expresivitate majestuoasă 

comodo = comod, liniştit, aşezat calm 

deciso = decis, cu hotărâre, ferm 

elegiaco = elegiac, trist, visător, melodramatic 

energico = energic, viguros, hotărât 
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! " #$#$% % % % & & & & & & & & & & & &
Do Fa La Fa Re Fa Fa Fa Sol Fa Fa Fa Fa Fa Re Do 

Dimineaţa, cântă-i bucuria 

! " % % % % & & & & & & %' (
Do Fa La Fa La La La Fa La Sol Fa 

! #$#$% & & %' ( % & & %' ( % & & % & & % & & %' (
Do Do Mi Re Re Re Fa Mi Mi Mi Sol Fa Do Re Mi Re Re Do 

Domnul e bun 

! ) $# $& & & & % & & & & &' &* & & %
Do Do Re Re Mi Do Do Re Re Mi Mi Re Re Do 

Poporaşul meu 
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Armata Domnului 

! " & & & & & & & & & & & & & & & & %' (
Fa Fa Fa Sol La La Sol La Sol Fa Fa Sol Sol Sol La Sol Fa 

! " & & & & & %' ( & & & & & %' (
Do Do Do Re Re Do La La La Si Si La  

! " & & & & & & & & & & & & & & & & %' (
Fa Fa Fa Sol La La Sol La Sol Fa Fa Sol Sol Sol La Sol Fa 



 

16 

! " #$#$% % % % % % % % % % % % %& %' ()$
Andante Oda Bucuriei 
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Instrumente de alamă 
 
Instrumentul de alamă este un instrument muzical al cărui ton este produs de vibraţia buzelor 
instrumentistului în momentul în care suflă aer printr-un rezonator tubular - muştiuc.  
Părerea multora despre termenul instrument de alamă trebuie definită de felul prin care 
sunetul este produs, şi nu de faptul ca instrumentul este făcut efectiv din alamă.  
Trompeta este un instrument de alamă menţionat şi în Biblie, iar forma asemănătoare celor de 
azi a apărut prin 1795, iar cornul înainte de anul 1820. Se găsesc menţiuni ale folosirii 
instrumentelor de alamă în unele ceremonii religioase sau la casele regale.  
Instrumentele de alamă cu pistoane sau clape folosesc un set de valve (de obicei 3 sau 4 valve 
dar şi 7 sau mai multe în unele cazuri) folosite de degetele interpretului, care prin apăsarea lor 
prelungesc lungimea tubului instrumentului, schimbând dimensiunea lui efectivă. Aceasta 
categorie include trompeta, cornul, alto hornul, flugelhornul, basflighornul, euphonium, tuba, 
sousaphone. Supapele sunt de obicei valve cu piston, dar pot fi si rotative. Rotative sunt de 
obicei la corn sau tubă.  
Instrumentele de alamă glisante folosesc un dispozitiv ce permite schimbarea lungimii 
tubului. Instrumentul principal din această categorie este trombonul (sunt unele tromboane şi 
cu clape sau pistoane). Unele tromboane moderne au de asemenea valve alăturat 
dispozitivului de glisare. Un instrument popular din aceasta categorie este bazooka. 
Trompeta      Cornet   Flugelhorn 

 
Corn     Basflughelhorn  Alto Horn  Euphonium 

    

 
Trombon      Tuba 

 

 

  

Părţi componente: 

- muştiuc, clape sau pistoane, tuburi, pâlnie. 
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