Mircea Baniciu
Muzician şi solist vocal român, s-a remarcat în muzica românească la începutul anilor '70 ca solist al
formaţiei Phoenix. În această formulă se lansează unele dintre cele mai populare albume rock şi hituri
absolute ale trupei, care au ramas pe buzele tuturor pana astazi: Cei ce ne-au dat nume (1972), Meşterul
Manole (EP, 1973), Mugur de fluier (1974). Pe albumul Mugur de fluier, dintr-un accident, “pentru că
trebuia să completăm discul cu patru minute” (Mircea Baniciu) apare şi piesa Andrii Popa, una dintre cele
mai îndrăgite piese ale formaţiei. În 1975, trupa se retrage în munţii Semenic şi compune cea mai
importantă operă rock a României – albumul Cantafabule.
Odată cu plecarea colegilor săi din ţară, în 1977, începe o carieră solo de cant-autor, Mircea Baniciu fiind
autorul pieselor pe care le canta. In aceasta perioada scoate pe piaţă un EP şi patru albume: Tristeţi
povinciale, Ploaia, Secunda 1, Secunda 2, care au fost vandute in zeci de mii de exemplare. Pe aceste albume
au aparut piesele reprezentative ale lui Mircea Baniciu precum Tristeti provinciale, Esarfa in dar, Vara la
tara, Dealul cu dor, Cantecul ceasornicarului, Intoarcerea la Orient.
În 1992, fondează Pasărea Colibri împreună cu Florian Pittiş, Mircea Vintilă şi Vlady Cnejevici şi cântă în
acestă formulă vreme de zece ani, timp în care lansează pe piaţă un DVD şi cinci albume: În căutarea
cuibului pierdut, Ciripituri, Cântece de bivuac, Încă 2000 de ani, Pasărea Colibri 10 ani. Aceasta perioada
este marcata de un success rasunator al trupei Pasarea Colibri.
În 2002, revine pentru scurt timp în trupa Phoenix cu ocazia concertului aniversar “Phoenix 40 de ani”.
Participa la inregistrrea albumului Baba Novak, si ramine alaturi de trupa pentru o perioada in care
participa la concerte si la marile festivaluri din tara.
In paralel isi continua cariera solo, si lanseaza un dublu album BEST OF cu cele mai cunoscute piese ale
sale, reorchestrate. In paralel participa si la alte proiecte, precum
concerte ocazionale cu Pasărea Colibri sau Tandreţuri pentru femei cu cei patru corifei (împreună cu
Mircea Vintilă, Alexandru Andrieş, Nicu Alifantis).
In prezent canta in continuare in formula Mircea Baniciu & Band alaturi de Vlady Cnejevici si Teo Boar,
alaturi de care sustine o bogata activitate concertistica.

