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Татяна Колева – родена в България, живее и работи в Холандия. Учи пиано и ударни във СМУ 
'Добри Христов' Варна, и продължава обучението си в НМА 'П. Владигеров' – София, в 
Консерваториите на Ротердам и Хага, Холандия. Сред нейните учители са Р. Сивриян, проф. Д. 
Палиев, Р. В. Сайс, С. Шик, З. Финк, В. Фос и Д. Ууд. 
 
Ангажирана активно с представяне и популяризиране на нова музика и арт-форми по цял свят, тя 
е призната за едно от водещите имена в областта на перкусионната и съвременната музика. 
Изпълненията й впечатляват с интригуващи ритми и изненадващи музикални решения. Изнася 
концерти и води майсторски класове в цяла Европа, САЩ, Канада, Япония, Йордания и Мексико. 
Реализира множество проекти, голяма част от които са създадени специално за нея. Повечето от 
пиесите й представят нейната нова изпълнителска техника 'marimba-extended', която тя доразвива 
по време на интензивното си сътрудничество с редица съвременни композитори и съчетава 
атрактивно с други инструменти, лента или глас. Върху тази концепция се базира и първият й 
солов компактдиск „Knock on Wood”, издаден през 2004 от „NovaLinia Records”, последван през 
2006 от премиерата на мултимедийната й солова програма „Rituals & Confessions” и дуо диска "No 
Sugar Added". Свири като солист с различни оркестри и редовно си сътрудничи с водещи 
ансамбли и театрални трупи от целия свят. Тя е една от основателките на дамската група 
„ELECTRA”. Свири в много успешните дуа с джаз-саксофониста Рутгер ван Отерло и органиста 
Ян Хаге, както и с експерименталната рок група „Rubatong”. 
 
Освен активна концертна дейност, Проф. Татяна Колева развива и международна 
преподавателска практика. Води класове по ударни инструменти, маримба и камерна музика в 
елитните Музикални академии на Ротердам и Грьонинген. През 2009 г. създава и успешната 
младежка формация Youth Percussion Pool,  на които е артистичен ръководител и солист. 
Носителка на международни награди като Кранихщейн, Дармщат и Гаудеамус, Ротердам, Татяна 
Колева работи интензивно с композитори от цял свят като Луис Андрийсен, Дейвид Ланг, Якоб 
тер Фелдхаус, Дейвид Драм, Янис Кариакидес, Кристофър Фокс, Кристиян Йост, Мартин Георгиев 
и много други които пишат произведенижа специално за нея и нейните проекти. 
Татяна Колева има записи за Decca, New World Records, Unsounds, Adnarim Studio, MODE 
Records, Orgelpark Records, BVHaast, Konkurent, NMC Records, Karnatic Lab, Future Classics,  
WERGO, и собствената си комания NovaLinia Records. 
 
В последните години тя е активно свързана и с българския фестивален и музикален живот, като 
изнася концерти, води курсове и майсторски класове.   
За своята активна творческа дейност в областта на европейската културна интеграция на 
България Татяна Колева е отличена два пъти с наградата на БНР и предаването „Алегро виваче”  
Музикант на годината 2007 и става Музикант на годината 2009. 
 
  

 

	  


