
Pianonsoiton mestarikurssi  
8. - 14.8.2022 

opettajana 
Eero Heinonen 
 
AIKA 
Maanantai 8.8. – sunnuntai 14.8.2022. 
 
PAIKKA 
Lahden konservatorio, Sibeliuksenkatu 8, 15110 Lahti 
 
OPETTAJA 
Professori Eero Heinonen 
 
KURSSIN JÄRJESTÄJÄ 
Lahden konservatorio, www.concis.fi  
 
KOHDERYHMÄ 
Pianistien lisäksi kurssille voivat hakea myös pianon sisältävät kamarimusiikkiryhmät 
ja laulajan ja pianistin muodostamat duot. 
 
OPETUS 
Kurssilaiset voivat kuunnella kaikki opetustunnit. Opetus tapahtuu Lahden 
konserttitalon Felix Krohn –salissa ja harjoittelu samassa rakennuksessa olevassa 
konservatoriossa. 
 

 Tunnit pidetään 8.8. - 13.8. klo 10 - 13 ja 15 - 17.  
 Jokainen osallistuja saa 4 oppituntia kurssin aikana. 
 Kurssi päättyy loppukonserttiin Lahden konserttitalon Felix Krohn -salissa 

sunnuntaina 14.8. klo 18, ja siihen liittyy saliharjoitus lisäoppituntina. 
 

MAKSUT JA MAJOITUS 
 

 Kurssimaksu on 240 euroa/henkilö,  
 duo 140 euroa/henkilö,  
 trio 90 euroa/henkilö 

 
Konservatorion lähellä on edullisia lounaspaikkoja. Majoitusmahdollisuuksista 
kaupungissa voi tarvittaessa tiedustella järjestäjiltä. 
 



HAKEMINEN 
Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 15.5.2022 mennessä kahteen osoitteeseen: 
 
eeroheinonen@kolumbus.fi, ja  
anna.marketta.krohn@gmail.com.  
 
Hakemuksiin tulee liittää hakijan lyhyt CV sekä kurssilla soitettava ohjelmisto. 
Kurssille hyväksytyille lähetetään kutsukirje toukokuussa. 
 
TIEDUSTELUT 
Anna Krohn 
040 72 47 127 
anna.marketta.krohn@gmail.com  
 
Rehtori Eero Pulkkinen, Lahden konservatorio, 
050 5110071 
eero.pulkkinen@concis.fi 

 
Mestarikurssi järjestetään Suomen Kulttuurirahaston tuella 
 
 

_____________________ 
 
 

Piano Masterclass August 8th-14th, 2022 
Teacher: Eero Heinonen 
 
DATES 
Monday, August 8th – Sunday, August 14th, 2022 
 
PLACE 
Lahti Conservatory, Sibeliuksenkatu 8, 15110 Lahti, Finland 
 
TEACHER 
Professor Eero Heinonen (Mr.) 
 
ORGANIZER 
Lahti Conservatory, www.concis.fi 
 
In addition to soloists, the masterclass is also open to chamber music ensembles 
with piano, including voice and piano duos. 
 



 
INSTRUCTION  
 
The master class will take place in Felix Krohn Concert Hall at Lahti Conservatory. All 
rehearsal rooms are also located in the same building.  
 

 The tuition will take place from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 5 p.m. 
 Every participant will have 4 lessons during the masterclass. 
 All individual lessons are open to all participants. 

 
At the end of the masterclass, the participants will give a public concert at Felix 
Krohn Concert Hall, on August 14th, at 6 p.m. It includes a rehearsal in the Concert 
Hall as an additional lesson. 
 
FEE AND ACCOMMODATION 

 The master class fee is 240 € /person  
 Duo 140 €  /person 
 Trio 90 €  /person 

 
Reasonably priced lunch is available in many closeby restaurants. If you need advice 
for choosing a place to stay, the organizers are happy to help. 
 
APPLICATIONS 
Informal applications should be sent by May 15th, 2022, to two addresses: 

 eeroheinonen@kolumbus.fi  and 
 anna.marketta.krohn@gmail.com 

 
Applications should include a short CV and the repertoire played during the course. 
 
Successful applicants will be notified in May. 
 
INQUIRIES 
Ms. Anna Krohn : Tel. +358 40 72 47127 ; anna.marketta.krohn@gmail.com 
 
Mr. Eero Pulkkinen, Principal, Lahti Conservatory 
Tel. +358 50 511 0071 ; eero.pulkkinen@concis.fi 
 

 
We gratefully acknowledge the support of the Finnish Cultural Foundation. 

 


