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Ο Δηµήτρης Κοσκινάς γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Ξεκίνησε σπουδές στη 
µουσική το 1990 παρακολουθώντας µαθήµατα πιάνου και φτάνοντας µέχρι το 
επίπεδο της Ανωτέρας. Παράλληλα σπούδασε Ανώτερα Θεωρητικά στην τάξη του 
Σπύρου Βίγκου (Πτυχίο Αρµονίας και Αντίστιξης) και από το 2000 έκανε σπουδές 
ηλεκτρικής κιθάρας µε καθηγητές τον Παντελή Γκέρτσο, τον Αποστόλη Γκόλια, το 
Δηµήτρη Μονν και το Γιώργο Αργυρόπουλο. 
 
Το 2011 κατέκτησε τον τίτλο Αssociate Diploma of the London College of Music in 
electric guitar teaching. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια ηλεκτρικής κιθάρας από 
κορυφαίους κιθαρίστες όπως Vinnie Moore, Scott Henderson, Victor Smolski. Από 

το 2005 µέχρι σήµερα διδάσκει ηλεκτρική κιθάρα στο Ωδείο Μουσική Πράξη, ενώ έχει διδάξει και σε άλλα 
ωδεία της Αθήνας όπως στο 'Μουσική Δηµιουργία", στο Ωδείο Αργυρουπόλεως κ.α. Παράλληλα διδάσκει 
µουσικά σύνολα µε ειδίκευση στα µουσικά στυλ pop, rock, metal, blues, ενώ διδάσκει επίσης σολφέζ. 
 
Σαν καλλιτέχνης έχει συµµετάσχει σε πάρα πολλά  συγκροτήµατα, δισκογραφηµένα αλλά και cover-bands, σε 
είδη όπως progressive rock, progressive metal, rock, blues, heavy metal, pop. Επίσης συµµετέχει ως session 
κιθαρίστας στα σχήµατα ανεξάρτητων καλλιτεχνών. 
 
Παράλληλα µε την ηλεκτρική κιθάρα και τις υπόλοιπες µουσικές του σπουδές από µικρό παιδί ασχολείται µε τη 
χορωδιακή µουσική. Ήταν µέλος πολλών χορωδιακών σχηµάτων, ενώ από το 2009 και µετά βρίσκεται µέσα σε 
επαγγελµατικά χορωδιακά σχήµατα, όπως αυτά της ΔΕΗ, της fons musicalis , "Eclipsis", Solitonia Choirtet, της 
Λυρικής Σκηνής και άλλα. Από το 2006 διευθύνει την µικτή χορωδία του Ωδείου Μουσική Πράξη, την οποία 
δηµιούργησε ο ίδιος. Από το 2018 σπούδασε Διεύθυνση Χορωδίας µε τον Γιάννη Βρυζάκη και πήρε το 
Δίπλωµα Διεύθυνσης το 2022 υπογεγραµµένο από τους κυρίους Μιχάλη Οικονόµου, Κωστή Κωνσταντάρα, 
Δηµήτρη Μπουζάνη και Νίκο Παναγιωτάκη. 
 
Τον τελευταίο χρόνο ειδικεύτηκε στη µουσική τεχνολογία και στη χρήση µουσικών προγραµµάτων όπως Pro 
Tools και ασχολείται µε home studio music production.  
 

 


