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Todor Todoroff studeerde af als burgerlijk ingenieur telecommunicatie (ULB) en 
behaalde een Eerste Prijs en Hoger Diploma elektroakoestische compositie aan de 
koninklijke conservatoria van Brussel en Bergen. Na een periode van algemeen 
onderzoek rond stemanalyse en synthese aan het Laboratoire de Phonétique 
Expérimentale van de ULB, leidde hij tussen 1992 en 1997 onderzoek op het vlak 
van muziekinformatica aan de Polytechnische Faculteit en het koninklijk 
muziekconservatorium van Bergen.	
De real time informaticatools die hij realiseerde, werden o.a. in Bergen en in het 
Ircam in Parijs gebruikt en ook aangewend door componisten als Leo Kupper, Robert 
Normandeau, Emmanuel Nunes, Luca Francesconi en Joshua Fineberg.	
Hij is stichtend lid van de FeBeMe-BeFEM (Belgische Federatie van 
Elektroakoestische Muziek) en van de Brusselse vereniging ARTeM (Art, Recherche, 
Technologie et Musique). In het Kader van ARTeM ontwikkelt Todor Todoroff nu 
twintig jaar lang verscheidene interactieve systemen voor studiowerk, compositie, 
live concerten, klankinstallaties en dansproducties.	
Todor Todoroff vertegenwoordigde België in de Europese initiatieven COST-G6 
“Digital Audio Effects” (DAFX, 1997-2001) en COST 287 “Gesture Controlled Audio 
Systems” (2003-2007) en werkte tussen 2008 en 2013 als onderzoeker bij het 
Numediart Instituut te Bergen. Todor Todoroff geeft les aan de École Supérieure des 
Arts, Arts2, te Bergen.	
In zijn elektroakoestische muziek schenkt hij bijzondere aandacht aan multifonie en 
de manier waarop een klankruimte wordt gebruikt. Hij experimenteert met nieuwe 
methoden voor originele klankvervorming. De muzikale geste krijgt een essentiële 
plaats, vanaf de klankopname tot en met de instrumentale beheersing aan de hand 
van transformatie- en spatialisatie- algoritmen. Die benadering maakt nieuwe 
schrijftechnieken mogelijk.	
 	
Todor Todoroff koestert sinds lang een passie voor projecten waar 
elektroakoestische muziek wordt gecombineerd met andere kunstdisciplines. Het is 
dus logisch dat hij componeert voor video-installaties, theater en hedendaagse dans. 
Zo verleent hij sinds 1997 zijn medewerking aan twaalf dansvoorstellingen van 
choreografe Michèle Noiret. Met zijn geluiden steunt hij ook andere projecten zoals 
die van Marie-Jo Lafontaine, het collectief FOAM, Fred Vaillant, Laura Colmenares 
Guerra en Mario Benjamin.	
Todor Todoroff werkt in opdracht van de Opéra de Paris, het Institut de Musique 
Electroacoustique de Bourges, Art Zoyd, Musiques Nouvelles, het Musée des Beaux-
Arts d’Angers, het Festival van Vlaanderen en het Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie van Karlsruhe.	
Hij ontving de publieksprijs (ex aequo) op de Prix International Noroit (Frankrijk, 
1991), de eerste prijs (2007) en vermeldingen (2002, 2005, 2009) op de Concours de 
Musique Electroacoustique van Bourges (Frankrijk). Hij werd meermaals finalist. Zijn 
muziek bevindt zich op een twaalftal compilaties, is op tal van buitenlandse 
radiozenders te horen en staat regelmatig op het programma van internationale 
festivals.	


