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10. OKTOOBRI VANEMATEKOGUS:

nKiri gümnaasiumi lastevanematele
Otsustati kooskõlastada kiri gümnaasiumi
lastevanematele, selgitamaks õppekava arendamise
protsessi VHK gümnaasiumis.

nVäljaminev info.
Tuletati meelde, et kogu asutusest väljaminev info oleks
eelnevalt juhatajate poolt kontrollitud.

nKinnitati muusikakooli tunnistuste blanketid.

n Eesti Sinise Risti Liidu poolt korraldatud
õppepäevale otsustati saata Kristiina Meresaar.

n 9-ndatel klassidel lubati 17.oktoobril minna
klassiekskursioonile Kirde-Eestisse.

n Tuletati meelde, et on aeg kirjutada projekte.
Momendil on neid hästi vähe.

nArutati parkimisavaldusi.
Virge

KOLM TUNNUSTAVAT MÕTET ÜHE MIHKLIPÄEVA
KONTSERDI KOHTA

 29. septembril toimus Tallinna Püha Katariina kirikus pidulik mihklipäeva
kontsert. Näis küll nii, et peaingel Miikael, kelle päeva kirikuaastas
tähistati, oli rõõmsalt toetamas siinmaiseid laulvaid-mängivaid mihklipäeva-
muusikuid, sest kontsert kõlas kõigiti toredasti. Selle põhiesinejad olid
Vanalinna Hariduskolleegiumi juures muusikat õppivad lapsed
ja noored - Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor ja Püha Miikaeli
poistekoor, Vanalinna Muusikakooli orkester (õpilased ja õpetajad). Kõigi
nendega koos ja eraldi astusid üles veel Vox Clamantis ja Hortus Musicus.
Siinkohal väärib ülevaade esimest peatust: see,  et meistrite-sellide-õpipoiste
ühiselt ja kõrvuti musitseerimine on pedagoogiliselt väga kasulik ja muidugi
ka kunstiliselt vääristatud, on ju ammugi selge. Ometigi ei saa niisugust
kooslust kuigi tihti rakendada, sest neid õpilasi ja koole, kes/mis suudaksid
meistritega ühiselt terve pika ja kunstiliselt tervikliku esinemise välja kanda,
polegi nii palju. Tegelikult võiks väita koguni, et Vanalinna Muusikakool
ja -maja on Eestis ainuke seesugune. Tõsi, Muusikakeskkool ja mõned
tublid muusikakoolid annavad ju nö ülevaatekontserte, kus võimekamad
õppurid saavad oma edasijõudmist kenasti näidata. Ent tulla välja
kontserdiga, mis on väljapeetult ühe stiili- või teemakeskne, nõuab ilmselt
eripärast lähenemisnurka ja küpsust. Ja kontsert läks kõigiti korda: söandan
kinnitada, et kirikutäis kuulajaid koges eelkõige muusikalist elamust ja
mitte lapsevanemlikku või pedagoogilist imestust või õhkamist laste tubliduse
üle. Muidugi olid noored esinejad tublid, aga nad suutsid  pakkuda midagi
rohkemat.
Teine tunnustas on seotud kontserdi ülesehitusega: minu meelest oli see hästi
koostatud ja  �läbi komponeeritud�. Kandvale Miikaeli-mihkli teemateljele
asetusid harmoonilise kooslusena nii gregooriuse laulud, 16.-17. sajandi
ansamblimuusika, eesti rahvapärased koraaliviisid kui Mart Siimeri
uudisteos �Püha Miikaeli mõõk�. Muusika põhitoon oli rõõmus ja erk,
kava ikkagi vaheldusrikas tänu tämbrite ja koosseisude mitmekesisusele,
eri muusikastiilide ning ühe- ja mitmehäälsuse vaheldumisele. Kui lisada
muusikavälised väikeväärtused - esinejate ladus ja vaikne liikumine,
aplausivahede puudumine, delikaatne valgustus üksikute küünalde ja
lampidega - siis annab see kokku tõepolest tervikliku muusikaõhtu. Kolmas
tunnustus on Mart Siimeri muusikale. Kantaat �Püha Miikaeli mõõk�
(tekst liturgilistest allikatest, Doris Karevalt ja Mart Siimerilt) tütarlaste-
ja poistekoorile, orelile, klaverile ja orkestrile  on hästitoimiva dramaturgiaga,
mitmeid muusika stiili- ja ajastuelemente sünteesiv teos. Veerandtunnine
kantaat kulgeb läbi �hämarate� laadimaastike, keerukate meloodijajooniste
ja kummitamajääva juhtteema kaudu pidulikku ja heledasse
lõpukulminatsiooni. Esitajaile nõudlik lugu (eritunnustus dirigent Kadri
Hundile) on mu meelest Siimeri, ja üldse eesti viimase aja kirikumuusika
üks mõjuvamaid teoseid.
Niisiis, Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikaettevõtmised väärivad
tunnustust ja edasistki tähelepanu.

Anu Kõlar

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED

KATRIN RAIE  14.10
LIIA PUNAB  15.10

AILI ASU  16.10
KATRIN TAMMO  18.10
MARIS MIKKUS  18.10

MINSLU SMIRNOV  18.10
IGOR  KAASIK  19.10

Märkus:
Avaveeru tekst on kirjutatud ajalehele Sirp.

NB! Tulevased pensionärid!
KÕIK, kes te olete sõlminud

KOGUMISPENSIONILEPINGUD,
palume ühendust võtta Virgega kantseleis
(6996100). Hetkel on tekkinud olukord, kus
inimesed on sõlminud kogumispensionilepingud enne
31. maid ja ei ole VHK-le kui tööandjale sellest
teatanud. Sellest tulenevalt peab VHK tasuma nende
maksete eest intresse.



Muusikakooli õpilaste tehnilised arvestused toimuvad:
16.okt keelpill (güm, V-VIII kl)  ja klaver
17.okt keelpill (II-IV kl), kannel, klaver
18.okt klaver ja kitarr
Täpsemad nimekirjad saab muusikakooli kantseleist või
põhikooli sekretäri käest.

Reisile tulija!

Väljasõit "Sakala " keskuse parklast reedel kl. 6.00
Kassa võtta:

- pass ja  vahetusraha (soovijaile tellitud lõunasöök
Novgorodis hinnaga 80 rubla)
- toitu reedeks ja pühapäevaks (reisiraha sees on reedene
õhtusöök Pihkvas ja kaks hommikusööki)
- kruus, käterätik, tualettpaber
- naisterahvastel kirikusse sisenemiseks seelik ja peakate

Mobiiltelefon soovitatakse koju jätta, et vältida pikaajalisi
sekeldusi tollis. Teadete edastamiseks on kaasas Katrini
mobiil.
Tagasi saabume 20. oktoobri hilisõhtul.

Ingrid

VHK 6.-9. klasside ja gümnaasiumi noormehed osalesid
Tallinna koolinoorte jalgpallimeistrivõistlustel. Gümnaasiumi
võistkond võitis oma alagrupis Pääsküla G 2:0 ja Juhkentali
G 5:1, kuid kaotas 21. kk 0:1. Pärast tohutut segadust selgus,
et alagrupis saavutati II koht ja langeti edasisest
konkurentsist välja. Põhikooli poisid võitsid oma alagrupis
Tõnismäe Reaalkooli 2:1, aga kaotasid Kadrioru Saksa G
0:2 ning ei pääsenud samuti alagrupist edasi. Siinkohal tahaks
tänada ka kõiki poisse, kes VHK-d esindasid!
10. oktoobril toimusid Võidu pargis kesklinna koolide
murdmaajooksu teatevõistlused.  Ilmataat ei olnud lastega
eriti armuline, kuid võisteldi siiski. Võistlusdistants oli kõigil
klassidel 5x500 m ning iga klassi poisid ja tüdrukud võistlesid
eraldi. Osales 13 kooli. VHK klasside kohad olid järgmised:
III klass TÜDRUKUD - 4. koht (Hanso, Remmel, Pärn,
Vaino, Õispuu)
III klass POISID - 10. koht (Brazier, Preegel, Luigend,
Laul, Maar)
IV klass TÜDRUKUD - 6. koht  (Engel, Radvilavicius,
Saar, Viik, Köster)
IV klass POISID - 8. koht (Jõgi, Lend, Levandi, Nurkse,
Sarapuu)
V klass TÜDRUKUD - 13. koht (Tikerpuu, Rull, Pärn,
Radvilavicius, Laul)
V klass POISID - 8. koht (Garbuz, Hang, Lill, Osa, Kala)
VII klass POISID - 8. koht (9) (Vahtre, Tomberg, Saar,
Kekishev, Rebane)

Aivar

Armsad maarjamaalased, kutsume teid üles aitama
Petlemma lapsi!
Oma igapäevaste probleemide ja tegemiste virvarris ei peatu
me just sageli mõtlemaks kui palju on Eesti ja meie endi
elus viimase kümnekonna aastaga muutunud � kus olime
enne, kus oleme praegu ja kuidas oleme nii kaugele jõudnud.
Kuigi paljudel on veel tänagi raske, läheb Eestil ja
eestimaalastel 10 aasta taguse ajaga võrreldes juba päris
hästi � järjest enam hakkab meie elu muutuma
heaoluriikide-laadseks. Rohkem võimalusi tähendab aga ka
suuremat vastutust aidata neid, kel pole nii hästi läinud.
Viimase aasta jooksul on Caritas Eesti liikmed kahel korral
käinud Pühal Maal. Kahjuks pidime tõdema, et ebakindlates
oludes kannatavad kõige enam lapsed. Sõjalise konflikti
tingimustes, kus üle poole elanikest elab allpool vaesuspiiri,
satuvad külmadel talvekuudel paljud lapsed alajahtumise
tõttu haiglasse. Et olukorda leevendada, otsustasime koguda
Eestist beebitekke, -kampsuneid jm sooje lasteasju, et need
koostöös Petlemma beebihaiglaga abivajajateni toimetada.
Ootame eelkõige villaseid kudumeid � kõige parem, kui
need oleks oma kätega kootud-heegeldatud. Nii saame teha
hädavajaliku ja ilusa jõulukingituse Petlemma lastele.

Petlemma Beebihaigla (Kinderhilfe Bethlehem)
Petlemma beebihaigla sünnilugu on heaks näiteks selle kohta, kui
palju suudab üks inimene ära teha. 1952. aastal, mõned aastad
pärast 1948. aasta sõja lõppu, veetis isa Ernst Schnydrig jõulupühi
Petlemmas. Kesköömissa kirikukellade helinas märkas isa Schnydrig
palestiina põgenikku oma surnukskülmunud ja -nälginud imikut
telgi kõrvale kivisesse mulda matmas. Vapustatuna nähtust � et
kristliku halastuse hälli vahetus läheduses surevad lapsed külma ja
nälga � üüris isa Schnydrig lähedalasuvas väikeses majas kaks tuba,
sisustas need 14 lastevoodiga ja hakkas kohta lootusrikkalt �Caritase
Beebihaiglaks� kutsuma.
Tänaseks aitab beebihaigla aastas ligikaudu 3000 patsienti
enneaegsetest imikutest 12-aastaste ja veelgi vanemate lasteni,
ambulatoorselt antakse aastas abi pea 20 000 patsiendile. Lisaks
arstiabile tegeleb haigla medõdede koolitamise ning rasedate ja emade
harimisega, olles ainukeseks lastele spetsialiseerunud haiglaks kogu
Läänekalda piirkonnas.
Meie projekti koostööpartneriks on beebihaigla sotsiaaltöötajad, kes
hindavad abi vajavate laste ja perede olukorda ja suunavad annetused
just sinna, kus vajadus nende järele kõige suurem.

Hea kolleeg! VHK õpilane, lapsevanem!  Vaata üle
oma seismajäänud riidevarud, räägi sõbraga, võta
vajadusel vardad kätte ja  too omalt poolt pakutav
hiljemalt 15. novembriks gümnaasiumi valvelauda.

IngridnMuusikakool

nMiikaeli Ühendus

nKehakultuuri õppediivan

MUUSIKAKOOLI KONTSERT toimub
17. oktoobril kell 17.00 Muusikamajas

nÜleskutse


