السيمفونية  ,في البرتغال  .الوالدين من دولة روسيا البيضاء وهي من مواليد روسيا
تعلمت اول دروس لها  (Magic flute) .بدأت بالعزف على الفلوت في السابعة من عمرها  ,متأثرة بقصة السيمفونية السحرية
في سن ال  12من عمرها قررت  (Eugene Tredler) .في العزف في موسكو  ,روسيا التحادية  ,على يد يفغين تريندير
متابعة دراسة الموسيقة الحترافية و إستمرت بالدراسة في مدرسة منسك الثانوية للموسيقا  ,و معاهد ميونخ  ,ليبزغ  ,و
 ( Willamامستردام الموسيقية لوبا تابعت دراستها في العديد من الدورات الحترافية و المدارس الصيفية مع ويليام بينيت
(Künstlerhausفي كونتيرهاوي بوسويل )  (Aurele Nicoletفي المملكة المتحدة  ,ومع اوريلي نيكوليه )Bennett
مع جوقة معهد الفنون في مهرجان  (N 2في سويسرا  .كان اول ظهور لها في الوركسترا في آداء باخ) جناح )Boswil
الموسيقا الدولي في فرنسا  1998م  .في السنة ذاتها فازت بأولى جوائزها في مسابقة الشباب الدولية في كيشيناو  ,مولدافيا  .في
 2004فازت بجائزة اليونيسكو للفنانين الشباب و قضت ما يقارب سنة في مركز بانف في كندا  .في  2005و في وقت تسجيل
من توزيعات الراديو البافاري اصبحت عازفة "وترية" و لم ) (Hartmann's operas DVDاوبرا هارتمان دي في دي
تمارس عزف الفلوت لسنة  .عودتها للموسيقى كانت في فوزها بالجائزة الولى في مسابقة اوديو موزارت الدولية في  2006م
من حكومة هولندا و من  DAAdو الجوائز الخرة تتضمن منح من (International Competition AudiMozart!) .
في العزف المنفرد في قيادة ) (Carnegie Hallاليونسكو  .في سنة  2008لعبت دور في ورشة عمل كارنيجي هول
السيمفونية المريكية في كلية ويلل للموسيقا  .لوبا كانت عضو في جوقة بايرشي و سوديتين الموسيقييتان  ,عالم الرياح( تحت
 (Colinو السيد كولين دافيس )  (Mark Mastتنفيذ مسيحيي ليندبيرغ  ,و اوركسترا ميونيخ الشبابية مع مارك ماست
كعازف منفرد لعبت في العديد من الجوقات كجوقة هايدن في بولوزنو  ,مهرجان بانف  ,و غرفة منسك للموسيقى و davis) .
للفيلهورمونيا  .في  2013لوبا فازت بالمركز الول في مسابقات السكندرية و بوونو في نيويورك بآدائها في قاعة كارنيغي .
التسجيلت  (Claire Dolby) ,و كليري دولبي ) (Edgar Meyerتسجيلت لوبا تتضمن حفلة سي بي سي مع ايدجار مايير
 (Danielالتسجيلت الدانيماركية مع دانيال بلومينثال  (Reinbert de Leeuw) ,اللمانية مع ريينبيرت دي لييوو
برامج الراديو في بيل روسيا و ايطاليا و فرنسا و المانيا  .لوبا قامت بالعزف في قاعة كارنيغي  ,بالو لوبا )Blumenthal
بينيديكوفيتش  ,عازفة فلوت رئيسية في فرقة مادييرا برشلونة  ,قاعة بكين للحفلت  ,مهرجان بانف الصيف  ,مهرجان الموسيقى
المعاصرة في غاوديماوس في موزيكبو في امستردام  ,مهرجان كارل اورف في انديشس  ,مهرجان ريغاو في كورهاوس
ويسبادين  ,غرفة ساي للموسيقى في الدانمارك  ,غرفة ترونديم للموسيقى في مهرجان النروج  ,و مهرجان تورن-اوند تاكسيس
الموسيقي في ريغينسبورغ  ,و العديد من المهرجانات في بيلروسيا و روسيا و المانيا و هولندا .اوكرانيا و بولونيا و

