
 
Prezentarea artiștilor 
 
Născut la 4 decembrie1959, în localitatea Independenta din județul Galați, într-o 
familie cu tradiții muzicale și absolvent eminent al Academiei Naţionale de Muzică, 
din București, câștigător al multor premii naţionale și internaţionale, tenorul 
Marcel Pavel reușește cu mare succes să îmbine muzica pop, cea care l-a 
consacrat, cu muzica clasică. În 2002 a reprezentat România, împreună cu solista 
Monica Anghel la concursul Eurovosion și tot în același an, a câștigat Premiul 
pentru cea mai bună voce masculină, cu prilejul decernării premiilor Industriei 
Muzicale Românești. Este deopotrivă solist vocal (tenor), compozitor și  și 
poliinstrumentistul (cântă la chitara bas, contrabas, violoncel, pian și percuție). 
După lansarea a nu mai putin de 9 albume de muzica pop, după zeci de concerte 
gradioase susținute pe cele mai importante scene lirice ale Capitalei și ale țării, fără 
a uita de succesele de peste hotare, el a lansat un dublu album de muzică clasică și 
pop-clasic! 
 
 
Vlad Miriţă este, din 2006 solist al Operei Naţionale din București. De-a lungul 
timpului, pe lângă spectacolele susţinute pe scenele bucureștene, Opera Naţională, 
Ateneul Roman, Sala Radio, Teatrul Naţional, tenorul a fost invitat în repetate 
rânduri să susțină concerte și recitaluri în teatre și săli de spectacole din ţară și din 
străinătate în numeroase spectacole de operă sau concerte. 
 
Baritonul Iordache Basalic  este solist al Operei Naţionale București încă din anul 
1995. De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroase teatre lirice din ţară și din 
străinătate. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din București și a urmat cursuri 
particulare de canto cu renumiţii maeștri Corneliu Fănăţeanu și Vasile Martinoiu. 
 
Dirijorul Daniel Jinga este iniţiator și dirijor al unor proiecte pop-rock simfonic 
sau „mainstream” ce i-au avut ca protagoniști pe Vlad Miriţă, Gheorghe Zamfir, 
Angela Gheorghiu, Valentina Naforniţă si multi altii. Alături de Orchestra 
Metropolitană București și Orchestra Simfonică „Muntenia” a realizat discul 
„Rapsodiem”. Din anul 2012 este Maestru de Cor al ONB. 
 
 


