
 

Анжела Тошева е сред утвърдените пианисти на българската 

и международна клавирна сцена.  

Завършва средното си музикално образование в софийското 

музикално училище „Любомир Пипков”, в класа по пиано на 

Людмила Стоянова. След дипломирането си в класовете на 

проф.Мара Петкова, проф. Богомил Стършенов и проф. Лили 

Атанасова в Национална музикална академия „Панчо 

Владигеров”, защитава докторат по камерна музика и 

усъвършенства изпълнителското си изкуство, посещавайки майсторски класове в различни 

страни, като тези на Дьорд Шебьок в Швейцария и Унгария оказват решаващо влияние за 

изграждането на нейния клавирен вкус в периода 1982-1990 г. Още през студентските си 

години тя обръща поглед към различни жанрове и стилове, като в резултат на това сега 

владее огромен репертоар, включващ клавирна музика от Маршан и Купрен до Ксенакис. 

Както през 1992-2000 г., когато е държавен артист, така и като свободен артист оптимално и 

изкусно съчетава барок, класика и съвременност, поднасяйки ги по неповторим начин на 

публиката. През изминалото десетилетие тя придобива езотерична известност с 

интерпретациите си на Барток и Лигети.  

Лауреат е на престижни международни и български награди: Casagrande, Usti nad Labem, 

„Лист–Барток”, „Златното перо” на Classic FM Radio и много други.  

От 1996 г. изнася концертни турнета в Бразилия, Италия, Франция, Португалия, Испания, 

САЩ, Ирландия и Канада, наред с майсторски курсове във Франция (Бержерак), Бразилия 

(Университет Сан Паулу USP) и Унгария (Шиофок). През 2004 г. концертира успешно и в 

Ирландия, Унгария, Турция. От 2007 г. до сега изнася концерти в Унгария, Словакия, Полша, 

Чехия. През 2008 г. организира и участва в българо-американски фестивал за съвременна 

музика в Синсинати, САЩ. През 2007 и 2015 г. концертира в Берлин и Хамбург.  

Анжела Тошева редовно участва в премиери на написани специално за нея творби (често с 

електроника и мултимедия), прави първото изпълнение на клавирния концерт на Майкъл 

Наймън в България, международната премиера на клавирния концерт на Марин 

Големинов в Братислава (2008), Втория клавирен концерт на Барток (2015) и Рапсодична 

партита на Еужен Сухон (2010) със Софийска филхармония.  

Мотивирана от любов към звукозаписното изкуство, Анжела Тошева развива активна 

дейност като студиен музикант, записвайки за БНР и БНТ, издава общо седем 

компактдиска с американските музикално-продуцентски компании CONCORD RECORDS и 

LABOR RECORDS, (Клавирна музика от Георги Арнаудов, Клавирни сонати от Лазар Николов, 

Сонограми – рецитал с шест съвременни композитори), както и с основаната от нея 

музикална къща Orange Factory в София  – творби от Барток, 16 сонати от Доменико 

Скарлати, етюди от Скрябин, Дебюси и Лигети, творби от Рахманинов и Михаил Големинов, 

съвременна холандска клавирна музика.  

Получава първа награда за музикален филм с „Тринайсет прелюдии от Дебюси” на 

международния конкурс за музикални филми „Николай Гяуров” през 2014 г. 

 


