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Ваня Пешева е пианист с активна изпълнителска и педагогическа 

дейност. Музикалната критика я определя като: “...музикант, 

надарен с изключителна артистичност, технически възможности и 

впечатляваща емоционалност“ - Карла Джудичи, Италия;  

“...изключително зряло музициране с дълбоко разбиране на 

различните стилове, в които изпълнителката влага своя талант и 

голям виртуозен блясък” -  сп. “Музикални хоризонти. 

Интензивната концертна дейност на Ваня Пешева започва в ранна 

детска възраст. Следват множество награди от национални и 

международни конкурси, сред които: Национален конкурс за 

пианисти “Светослав Обретенов“, Национална творческа среща за 

пианисти, Международен конкурс за пианисти “Димитър Ненов“, 

Международен конкурс за пианисти “Марсала“ - Италия и др.  

Ваня Пешева завършва музикално училище в класа на Елеонора 

Карамишева и Национална музикална академия в класа на проф. 

Марина Капацинская. През 2000 година получава покана да 

специализира в майсторския клас по интерпретация на проф. Карла 

Джудичи в Рим. В своя творчески път на професионално израстване 

ползотворно влияние оказват контактите с изтъкнати музиканти 

сред които проф. Доменик Вебер (Женева, Швейцария), 

проф.Марчело Абадо (Италия), проф. Венцислав Янков (Париж, 

Франция), които пианистката осъществява с участието си в 

международни майсторски класове. В периода 1998-1999 година, 



тя преподава пиано в Академия за музика в гр. Куангджу, Южна 

Корея, като паралелно с това активно концертира в Сеул, Куангджу, 

Анян и др. В продължение на много години преподава пиано в 

Kлавирна и Kамерна катедра на НМА “Панчо Владигеров“, към 

момента и в НМУ “Любомир Пипков“, София. 

Ваня Пешева концертира с успех, като солист на много симфонични 

оркестри в страната и чужбина. Нейната активна изпълнителска 

дейност включва солови и камерни рецитали в България, 

Швейцария, Франция, Люксембург, Италия, Испания, Южна Корея, 

Македония; записи за БНР и БНТ, Швейцарското Национално Радио 

Espace2, Македонската Национална Телевизия, участия в 

престижни международни музикални фестивали, като “Puplinge 

Classique” - Женева, “Златна лира“ - Скопие, “Мартенски музикални 

дни“, “Европейски музикален фестивал“, “Софийски музикални 

седмици“, “Салон на изкуствата“, “Международен фестивал на 

камерната музика“ и др., а нейната педагогическа дейност - 

множество майсторски класове в чужбина. 

През 2010 г. реализира и издава компактдиск “Клавирни сонати“ с 

произведения на Лудвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и Сергей 

Рахманинов.  

 

 

 


