
Росен Идеалов е възпитаник на Варненското музикално 

училище „Добри Христов“ и на НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ - София, в класа на проф. Сава Димитров по 

кларинет и на проф. Константин Чилев - камерна музика. 

Участва в майсторски курсове на Аурелиан-Октав Попа 

по съвременна музика и интерпретация. 

Лауреат е на Седмото общобългарско състезание за 

певци и инструменталисти (1984) в специалностите 

кларинет и камерна музика. 

През 1999 г. на Международния конкурс „Музиката и 

Земята” и на Международния конкурс „Млади 

виртуози” – 2006, София, е удостоен с награда за 

педагогически постижения. 

През 2005 г. получава наградата „Златно петолиние“ за 

високи художествени постижения и принос за 

разпространението на българската музика. 

През 2009 получава награда „Златна лира” за върхови постижения в изпълнителското 

изкуство и високи педагогически постижения. 

През 2012 . за компактдиска “Дилози“ и концерта-промоция за неговото представяне 

получава наградата „Кристална лира“ на Съюза на музикалните и танцови дейци в 

България в категорията Камерна музика заедно с виолончелистката Георгита Бояджиева. 

Преподава камерна музика в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и е преподавател по 

камерна музика, оркестрово свирене и кларинет в НМУ „ Любомир Пипков“ - София. 

Росен Идеалов концертира активно вече 40 години като солист и камерен изпълнител в 

България и извън нея  - в Италия, САЩ , Германия, Австрия, Чехия, Русия, Словакия, 

Унгария, Китай, Корея, Румъния и др. Бил е солист на най-добрите български 

симфонични, камерни и духови оркестри. Участвал е на сцената на най-престижни 

международни музикални форуми и фестивали – Wien Modern, Triest Prima, „Варненско 

лято“, „Софийски Музикални седмици“, „Салон на изкуствата“, „Аполония“, Musica Nova, 

“Звук и връзка - София” и др. 

Репертоарът на Росен Идеалов съдържа над 500 произведения от епохата на Ренесанса 

до ХХІ век. Особено търсен изпълнител е на нова музика. Осъществил е световните и 

българските премиери на над 250 произведения, над сто от тях специално написани за 

него. Записал е десетки произведения за Българското национално радио, Българската 

национална телевизия и за други телевизионни канали. Участва със съвременна музика в 

15 компактдиска. Осъществил е и два самостоятелни диска с произведения от български 

композитори. 

По покана на Музикалния департамент на Университета в Канзас (САЩ ) е изнасял 

лекция за етапите в развитието на българската музика, както и майсторски класове и 

концерти в Канзас и Питсбърг. 

През ноември 2012 година е поканен и от Illinois Wesleyan University , където изнася 

лекции, майсторски клас по кларинет и камерна музика и концертно турне съвместно с 

известни изпълнители и педагози от университета. 

 


