
Profielschets  

In Asenovgrad in Bulgarije werd ik, Tanya van Dasselaar – Videva, in 1983 geboren. Mijn liefde 

voor muziek ontstond al vroeg. Op achtjarige leeftijd kreeg ik mijn eerste echte privé pianoles van 

een lerares. En sindsdien bleef ik muziek maken met plezier.  

Als opleiding koos ik voor de muziekschool, waar ik heel veel over muziek, instrumenten en het 

bespelen hiervan leerde. In theorie en praktijk. Ik specialiseerde mij in de instrumenten dwarsfluit en 

piano en behaalde, met uitstekende resultaten, vol trots mijn diploma.  

Nadat ik was toegelaten aan het conservatorium in Sofia, verbreedde ik daar mijn kennis over 

muziek met heel veel theoretische onderwerpen, zoals Solfege, Analyse, Harmonie, Polyfonie, 

Muziekanalyse, Muziekesthetica, Muziekgeschiedenis, Organologie, Cultuurgeschiedenis, 

Muziektheorie, Didactiek en Dwarsfluitmethoden. Ook heb ik veel uren besteed aan praktische 

vakken zoals Dwarsfluit, Piano, Symfonieorkest, Koor, Koorrepetitie,  Kamermuziekensembles, 

Blaasorkest en Pedagogiek. In 2006 maakte ik met een koor een rondreis, waarbij wij optredens 

verzorgden in kathedralen en kerken in Frankrijk. In 2007 studeerde ik, met uitstekende resultaten, 

af met als specialisatie Dwarsfluit. Hierna werkte ik in diverse functies in Bulgarije en was ik lid van 

een muziekensemble, dat optredens en lessen op scholen in Bulgarije verzorgde. Ook gaf ik 

muziekles aan kinderen. 

Eind 2010 kwam ik naar Nederland, waar ik eerst Nederlands ging leren en ook mijn man 

ontmoette. Ik ging zingen bij het Pop en Rock koor in Harderwijk, waarmee ik ook optredens heb 

mogen doen (zelfs als solozangeres). In 2012 kregen wij een zoon. 

 

Momenteel geef ik met veel plezier muziekles (blokfluit, dwarsfluit, piano en keyboard), omdat ik zo 

mijn liefde voor muziek (maken) kan delen. Ik vind het heerlijk om met kinderen met muziek (maken) 

bezig te zijn. Als jij meer informatie wilt over muziek of zelf mooie muziek wil leren spelen…  

 

mijn telefoonnummer is 06-51804143,  

mijn e-mailadres is tanyavandasselaar@gmail.com.  
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