
АВТОБИОГРАФИЯ

Име: Розалия Тасева - пианистка, композитор, текстописец и 
аранжор на поп-песни, лирико-колоратурен сопран, 
преподавател по специалностите: пиано, поп-пеене, музика, 
солфеж, елементарна теория на музиката

Адрес: София,
тел. 9288434, GSМ 0889 767 142, 
e-mail: rostass@abv.bg

Образование: 1978-1982 - Завършва Националното музикално училище 
"Любомир Пипков" - София с пълно отличие - специалност 
"Пиано".
1982-1987 - Завършва висше музикално образование в 
Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" - 
София - специалност "Пиано" в класа на проф. Милена 
Моллова и паралелно специалност "Орган" в класа на проф. 
Нева Кръстева

Специализация: 1987-1988 - В майсторския клас на проф.Детлеф Краус в 
Германия

Награди: 1974 – 1987 Първи награди и почетни дипломи на 
национални и международни конкурси: "Златна Диана", 
"Усти над Лабем" (Чехия), "Млад музикант", 7-мо 
Общобългарско състезание, "Бузони" (Италия).
1998 - Номинация "Музикант на годината" на Българското 
национално радио.
2010 - Втора награда като композитор, текстописец и 
аранжор за създаването на нова детска песен на Първия 
национален музикален детски фестивал "Розовият лъв" 
април 2010г. Варна. 
2013 - Първа награда на Международния музикален 
фестивал „Море и спомени” във Варна за нова авторска 
поп-песен с морска тематика „Морска стихия” – музика и 
текст Розалия Тасева, аранжимент Павел Васев, изпълнител 
Жулиета Иванова от „Гласът на България”

Трудов стаж: 1988-1995 - Преподавател по пиано, солфеж и съпровод в 
Националното музикално училище, ръководител на 
музикалната школа в Народно читалище - гр.Банкя, 
артист-оркестрант (пиано, челеста, синтезатор) и 
корепетитор в Държавен музикален театър 
"Ст.Македонски", корепетитор във Вокалния факултет на 
Държавната музикална академия и в Националната опера и 
балет
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1995-1997 - eксперт в Националния център за музика и танц 
в Министерство на културата - направление "Международна
дейност" 
1997-1999 - Преподавател по английски език и музика в 
частна детска градина и в 2 средни общообразователни 
училища 
1999-2000 Отново в Държавния музикален театър
2001-2002 - На свободна практика като мениджър на 
културни институти, преподавател по музика, оперна 
певица в смесен хор, включително ортодоксална музика.
От 2005 -  ръководител на Школата по пиано в 
Националния дворец на децата  и художествен ръководител 
на Вокална формация "Розовите перли" за 
поп-пеене,мюзикъл,евъргрийни,джаз в Националния 
дворец на децата - с награди от редица конкурси и 
фестивали: 
- Международен детски фестивал "Лачени обувки" в гр. 
Берковица 2008г., 
- Първи национален фестивал на белия щъркел 2008г.,
- Национален конкурс за изпълнение на детска песен 
"Сладкопойна чучулига" в  Бургас 2010г., 
- Национален детски фестивал "Розовият лъв" във Варна 
2010г., 
- Международен конкурс "Млади таланти" в София 2010г.

Концерти: Много успешни рецитали и концерти като солистка с редица
оркестри в България, Германия, Италия, Белгия, 
Швейцария, Чехия.

Записи: За радио и ТВ-компании в България и Германия, 2003г. 
записва компактдиск за звукозаписната компания 
ГЕГА-НЮ, през 2008г. издаден компактдиск с две авторски 
детски песни, публикувани в придружаващо комплексно 
Методично ръководство за учителя по музика на 
издателство "Изкуства".

Чужди езици: Английски - писмено и говоримо
Немски - писмено и говоримо
Ползва руски и италиански език

Други умения: Компютърна текстообработка, Intеrnet


