
 
 

 

Андриана Йорданова (сопран) е родена във Варна, където 
започва да пее в училищния хор на Руското училище и 
Детската опера на Георги Занев. Завършва Държавната 
музикална академия „Панчо Владигеров“ през 1996 г. в 
класа по пеене на проф. Илка Попова, където по-късно 
взема и магистърска степен по оперно пеене и педагогика. 
През 2017 тя защитава и докторска степен по музика в 
същата академия. Йорданова е завършила и Руска 
филология в Софийски университет „Климент Охридски“.  

Скоро след завършване на музикалната академия тя 
печели престижни стипендии за обучение в чужбина като – 
Крафт Якобс Сушард, стипендия от Българската академия 
за изкуство и култура „Борис Христов“ в Рим, стипендия за 
Европейския Оперен Тръст в Англия, където учи с 
Джанелла Борелли и Рената Ското, Костас Паскалис, Марта 
Лантиери и др. Печели специална награда на конкурса 
„Христо Бръмбаров“ от ръцете на Гена Димитрова. 
Професионалната и кариера започва в 3 курс с ролята на 
Мюзетта от Бохеми под палката на диригента Иван Вульпе 
на сцената на Бургаска опера. 

Участвала е в няколко издания на Международния летен 
фестивал във Варна и прави първи стъпки на Варненска 
сцена в ролята на Силва в спектаклите на „Царицата на 
чардаша“ на Калман под режисурата на Видин Даскалов и 
Фиордилиджи в „Така правят всички“ на Моцарт. 

Нейният репертоар включва италиански, френски, немски и 
руски опери и оперети, барокова музика, песенен 
репертоар и съвременни композитори. Нейните роли 
включват героини в оперите „Дон Жуан“, „Така правят 
всички“, „Сватбата на Фигаро“ и „Милосърдието на Тит“ на 
Моцарт, „Кармен“ на Бизе,  „Травиата“ на Верди, „Палячи“ 
на Леонкавалло, „Бохеми“ и „Тоска“ на Пучини, „Алеко“ на 
Рахманинов и „Царицата на чардаша“ на Калман.  

Записва творби на Алексей Шор с Джулиан Милкис и 
Джулиано Маццоканте, както и “Стабат Матер” на Еукар 
Гравина с Малтийската филхармония. Нейната кариера я 
води от България в Египет, Гърция, Германия, Швейцария, 
Русия, Италия, Австрия, Русия, Казахстан. От 2001 г. живее в 
Малта, където участва в постановки на Театър Маноел, 
театър Аурора на остров Гозо, Международния 
конферентен център във Валета, катедралата Св. Йоан, 
Президентския дворец и много други места. Била е 
художествен ръководител на Международния музикален 
фестивал в Малта, ръководител на Музикалното училище 
„Юрий Розум“ и художествен ръководител на оперна 
студия „Atelier Lyrique“ в Малта. Йорданова се изявява като 
член на журито в международни конкурси, а също така е 
хоноруван преподавател в Университета на Малта. От 
няколко години тя е щатен преподавател по класическо 
пеене в Малтийското музикално училище. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


