
Mioara Bâscă - Bucureşti, România 
 
 Cu o activitate de peste 25 de ani în calitate de consilier muzical la Radio 
România – Orchestrele şi Corurile Radio, perioadă în care s-a ocupat de Orchestra de 
Cameră Radio, Mioara Bâscă s-a dovedit a fi un bun cunoscător al peisajului muzical 
autohton și internațional, reuşind să pună în valoare creaţia muzicală şi în egală 
măsură pe interpreţii săi. Prin activitatea sa, a stimulat dinamica stagiunilor de 
concerte şi înregistrări, promovând toate perioadele de creaţie, acordând o atenţie 
deosebită promovării muzicii româneşti, a lucrărilor în prima audiţie mondială sau 
românească şi promovării tinerilor interpreţi.  
 În acest timp pe lângă structura obişnuită a stagiunii, a conceput şi coordonat 
nu mai puţin de 15 festivaluri internaţionale cărora le-a definitivat o structură bazată 
pe recitaluri şi concerte cu orchestra.  Dintre ele sunt de menţionat Festivalul 
internaţional Bach-250 (2000), cele cinci ediţii ale Festivalului Internaţional de Chitară 
(2003, 2005, 2007, 2009, 2011), Festivalul internaţional Haydn (2001), Festivalul 
internaţional Schubertiada (2003), Festivalul internaţional Mozart-250 (2005), Festivalul 
internaţional H&H - Händel & Haydn (2008), Festivalul International  de Bandoneon şi 
Acordeon (2010) - la acea vreme un festival unic în lume, Festivalul internaţional Seri 
cu orgă la Sala Radio (2010). 
 Calitatea profesională deosebită şi experienţa i-au fost recunoscute şi pe plan 
internaţional ceea ce a determinat invitarea sa în juriile unor concursuri 
internaţionale: Concursul Astor Piazzolla, Italia – ediția de la Castelfidardo 2001, și cea 

de la Milano Maritima 2002, Concursul Internaţional Coral Niš – Serbia 2002. 
 Din 1997, a fost reprezentanta României, membru fondator şi membru în 
Comitetul Director al Balkan Music Forum (Forumul Muzical Balcanic), aflat sub 
auspiciile UNESCO cu sediul la Atena, Grecia. Cu această ocazia a putut lua contact 
direct cu viaţa muzicală din această zona geografică şi a promovat muzicieni români 
în spaţiul balcanic şi muzicieni din ţările balcanice în România.  
 Mioara Bâscă este doctor în muzică, titlu obţinut la Universitatea Naţională de 
Muzică Bucureşti.  A urmat cursurile Conservatorului de muzică George Enescu din 
Iaşi şi cele ale Facultăţii de istorie–filosofie a Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj-
Napoca. A urmat Cursul post-universitar de Publicitate în cadrul Facultăţii de 
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti. Pasionată de 
managementul cultural a urmat mai multe cursuri de pregătire în acest domeniu atât 
în România cât şi în străinătate. 
 Alte liniile directoare ale parcursului profesional al Mioarei Bâscă sunt critica 
muzicală, cercetarea muzicologică şi activităţile de promovarea a muzicii în rândul 
unui public eterogen. 
 În decembrie 2014, Mioara Bâscă a fost distinsă de Academia Română cu 
Premiul Ciprian Porumbescu în domeniul muzicologiei pentru publicarea volumului 
Metamorfoze succesive. Anatol Vieru – Creaţia de operă. 
   

 


