
Радостина Стоянова 

 

Радостина Стоянова е родена на 18.06.1998г. в Пловдив, България. 

Първите си уроци по цигулка взима на 10 годишна възраст. От 2009 до 

2017г. учи в Национално училище за музикално и танцово изкуство „ 

Добрин Петков” гр. Пловдив, където завършва своето обучение с 

отличен. Взима активно участия във фестивали и концерти като:  

Проект „Комениус” – Менорка, Испания; „Младежки балкански 

оркестър”-Варна, България;  Международен фестивал „Тримонтиада”- 

Пловдив, България- свири като част от Първият виенски дамски 

оркестър;  Фестивал „Варна Интернешънъл”. През 2017г. свири като 

солист на Държавна опера – Пловдив. 

 

От 2015г. е концертмайстор на Младежки камерен оркестър „Франк 

Мартен Плейърс”.  През 2016-2017 г. е концермайстор на симфоничният 

оркестър към Национално училище за музикално и танцово изкуство 

„Добрин Петков” гр. Пловдив. 

 

По време на артистичното си пътуване взима участиe в различни 

майсторски класове на именити професори в България и чужбина като: 

Мони Симеонов, Михаел Фришеншлагер, Жерар Пуле, Евгени Шевкенов, 

Себастиан Хаман, Елисавета Казакова, Мичо Димитров, Минчо Минчев, 

Марио Хосен, Такаши Шимицу и др. 

По време нa своето обучение Радостина Стоянова печели награди от 

Национални и Международни конкуси  , от които: 

2011г.- Международен конкурс за изпълнение на австрийска и немска 
музика „Magic”, Бургас -1ва награда 
2012г.- Национален конкурс за българска музика „Светослав Обретенов” 
, Провадия- 3та награда 



2015г.- Международен конкурс за изпълнение на австрийска и немска 
музика „Magic”, Бургас- Поощрение 
2015г. – Международен конкурс „Златен ключ”, Пловдив – 3та награда 
2016г. -  Национален конкурс за българска музика „Светослав 
Обретенов” , Провадия- 2ра награда 
2016г. – Фонд цигулките на Минчо Минчев гр. Варна- Цигулка за 
използване в рамката на една година 
2016г.- Международен конкурс- Белград, Сърбия – категория „Камерна 
музика”- 1ва награда 
2017г.- Международен конкурс „Емус”- Гърция- категория „Камерна 
Музика”-3та награда 
и др.  
 

 

От Януари 2019 до Юли 2019г. работи в Симфоничен оркестър гр. 

Пазарджик. 

От зимен семестър 2019г. е студентка в „Hochschule Luzern”- Musik в 

класа на Ина Димитрова. 


