
Надежда Цанова е 
родена в град Казанлък. 
Започва музикалното си 
образование, когато е на 
пет години в Школата по 
изкуствата „Емануил 
Манолов“ в родния си 
град. През 2005 година е 
приета в Националната 
музикална академия 
„Профeсор Панчо 
Владигеров”, в класа по 
пиано на професор Стела 
Димитрова-Майсторова и 
лектор Илия Чернаев. 

През 2011 г. завършва академията с магистърска степен по пиано. През същата 
година започва специализация в Кралската консерватория в Брюксел под 
ръководството на проф. Боян Воденичаров. 

Участва в майсторски класове на проф. Марчела Крудели - Китцинген (Германия), 
проф. Валери Шкарупа - Екатерининбург (Русия), Пламена Мангова - София, проф. 
Боян Воденичаров - Брюксел, проф. Маурицио Морети - Сардиния (Италия), проф. 
Димитри Башкиров. Отличена е с повече от 20 награди, включително три Гран При, 
четири Първи награди, три Втори, четири Трети и четири Специални награди от 
български и международни клавирни конкурси: „Франц Шуберт“ (Русе), "Немска и 
австрийска музика" (Бургас), "Класика и съвременност" (Стара Загора), "Млади 
виртуози" (София), "Музиката и земята" (София), "Надежди, таланти, майстори" 
(Добрич - Албена),“Зайлер”(София),“Зайлер” (Родос, Гърция), “Валентино Буки” (Рим, 
Италия) и “Сергей Прокофиев ”(Донецк, Украйна). 

През 2013 г. Надежда Цанова печели първа награда на Международния конкурс за 
пиано Flame в Париж. 

Участник е във фестивалите „Пианисимо“ и „Аполония“ – България, „Австрийски 
музикални седмици“ - България, IV фестивал Internationale Bosa Antica - Сардиния, 
Италия, Mozarteum – Залцбург, Aвстрия. 

На гала концерт в столичната зала „България“, посветен на 110-годишнината на 
композитора Панчо Владигеров и 80 години на Софийската филхармония,  
дирижиран от Мартин Клепетко  (Чешката република), тя изпълни Концерт за пиано 
и оркестър № 1 от Чайковски. 

Надежда Цанова е солист на Академичен симфоничен оркестър „Панчо Владигеров“, 
Симфониета София, Софийска филхармония, Симфоничен оркестър на БНР, както и 
филхармоничните оркестри в Сливен, Пазарджик и Харков (Украйна). Работила е с 
диригентите Димитър Караминков, Григор Паликаров, Ангел Станков, Кръстин 
Настев, Ивайло Кринчев, Оливър Гилмор (Великобритания), Мартин Клепетко 
(Чешката република), Марк Кадин (Русия), Максим Ешкенази и Свилен Симеонов. 
Концертирала е в Италия, Белгия, Германия, Испания, Португалия, Украйна, Унгария, 
Австрия, Полша, Чехия, Словашка република, Италия. Има редица участия в 
телевизионни предавания и записи за Българско национално радио. 

 


