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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
ARNE RÜTTER 5.04
RAGNE KULLERKUPP 6.04
KRISTEL ÜKSKÜLA 6.04
KATRI REBANE 6.04

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 27.03.

nKatrin tegi lühiülevaate Taize reisist.
nKatrin Pentile anti luba läbi viia küsitlus klassides,
kus on puudega õpilased.

nSven Sapelsonile anti luba läbi viia küsitlus paaris
gümnaasiumiklassis.

nOtsustati sisse viia uuringute ja küsitluste leping ja
register

n1.T klass lubati 8. aprillil Pärnusse ekskursioonile.
nKalenderplaani täiendused:

29.04 Draamafestival kell 15.00 Muusikamajas.
12.05 Poola päev
Virge



Õnnitleme kogu südamest
NADEZHDA SOOSAART, kes võitis Haridus- ja
Teadusministeeriumi kasvatusteaduslike tööde 2003 aasta riiklikul
konkursil didaktilis-rakenduslike tööde preemia töörühmaga
koostatud käsiraamatu eest.
LEMBIT PETERSONI, kes pälvis teatripäeval eelmise aasta
Eesti parima meesnäitleja tiitli oma rolli eest Linnateatri
lavastuses Isad ja pojad.

n Taizest
"Inimene alustab sellest, et armastab ennast iseenda pärast.
Järgmiseks sammuks tema arenemises on õppida armastama
Jumalat, aga ikka veel iseenda ja mitte Jumala pärast. Seejärel
õpib inimene armastama Jumalat tõeliselt, ja mitte enam
iseenda, vaid Jumala pärast."
Rännakul loetud raamatust - Jan Guillou "Tee Jeruusalemma"
Tänades kõiki rännukaaslasi koos oldud aja, abi ja toetuse ning
iga õppetunni eest
Katrin

VHK 5. LAULUFESTIVALI
LÕPPKONTSERT
Nukuteatris neljapäeval, 3.aprillil kell 18.00

Toetuskaart hinnaga 30 krooni Muusikamajast.
Kiirusta ostma, saal saab juba täis!

n Vanalinna Päevad
Vanalinna Päevad toimuvad sel aastal 6.-8. juunil. Ladina
Kvartali projektid palun tuua Kesklinna Valitsusele
esitamiseks Risto kätte Kunstimajja 4. aprilliks.

n Gümnaasium

n Kool

nLaupäeval käis katsetel Gümnaasiumisse pääsemiseks 300

nEsmaspäeval, 31.märtsil kell 12.00 7.-8. klassidele

noort! Suutsime selle hulgaga ilusti toime tulla.
Tänan kõiki õpetajaid ja töötajaid, kes kauni kevadise
laupäeva koolis veetsid ning katsete ettevalmistamisel ja
läbiviimisel abiks olid!
Alar

n Ka sel nädalal etendub THEATRUMis järjekordne
Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi teatriharu
lõputöö: Bernard Kangro "Susi" (eestikeelsena)
Lavastus ja kujundus: Andri Luup
Juhendaja: Lembit Peterson
Kostüümid: Jäppe Johanson (Mae Kivilo juhendamisel)
Helikujundus: Eva Eensaar
Valgus: Eva Eensaar ja Helvin Kaljula
Plakat ja kavalehed: Silvia Mallene
Osades:
Kristiina Frolova, Pirgita Hallas, Leene Korp, Maria Lorents
Erik Rand, Albert Kampe, Mihkel Vooglaid
***
"Susi" sündmused leiavad aset Aheru talus ja selle vahetus
ümbruses. Aheru noorperenaine Hebo saab marutõbiselt
hundilt pureda. Et marutaud ei leviks, eraldatakse kõik
hundilt hammustada saanud inimesed mõisa rehesse. Vana
Aheru peremees Paap, kellele Hebo on tütre eest, tõstetakse
oma talust vastuhaku tõttu välja ja ta otsustab Hebo
vangistusest päästa, et rajada uus kodu keset metsi.
***
Bernard Kangro (1910-1994) tegutses üle viiekümne aasta
viljaka luuletaja, prosaisti, kriitiku ja toimetajana ning
paguluse kirjanduselu korraldajana. Ta jõudis oma pika
elutöö käigus avaldada seitseteist luulekogu ja sama palju
romaane, lisaks novelle, näidendeid, mälestusi, mitu
mahukat kriitikakogumikku, kirjandusteoreetilisi ning ajaloolisi monograafiaid, kirjutada ees- ja järelsõnu, koostada
hulga raamatuid, toimetada üle neljakümne aasta ilmunud
kirjandusajakirja, juhtida peamist pagulaskirjastust, pidada
tuhandetesse lehekülgedesse ulatuvat kirjavahetust.
***
Aprillis: 1., 2. ja 3. kell 19.00
Etendused toimuvad Theatrumi saalis Vene tn. 14, pilet
30.- krooni
Lähem info ja piletite broneerimine tel. 6446 889,
theatrum@theatrum.ee
Olete oodatud!
THEATRUM

n Kroonikat
13.-28. märtsini väisas VHK tegevust ja dokumente
Tallinna Haridusameti sisekontrolli 7- liikmeline
meeskond, eri tähelepanu all oli huviharidus. Järgmise
kahe nädala jooksul pannakse kirja, mis nad asjast
arvasid. Ootame põnevusega!

KOGUNEMINE auditooriumis. Tutvustatakse elamuspäeva
projekti koostöös Tallinna Linnamuuseumi ja Stockholmi
Eesti Kooliga.
Teistel klassidel klassijuhatajatund.

n8. aprillil on 1 T klass koolist ära õppereisil Pärnus.
nPALVE ÕPETAJATELE - EKSPERTHINNANGUTE

lehed tuleks kiiresti ära anda, kellel on need veel tagastamata !

n Muusikakool
n 3. aprillil kell 16.00 toimub MUUSIKAKOOLI
ÕPILASTE KONTSERT Muusikamajas

n 5. aprillil kell 14.00 toimuvad GÜMNAASIUMISSE

ASTUJATE SOLFEDÞO SISSEASTUMISKATSED
(gümnaasiumi auditooriumis)

TALLINNA PIIRKONNA ÕPILASKONKURSS 2003
Plokkflöödiõpilaste tulemused
OTT - HENDRIK RAIDMETS - II koht nooremas
vanuseastmes
MIINA PÄRN - I koht keskmises vanuseastmes
KASPAR MÄND - I koht vanemas vanuseastmes
Klaveriõpilaste tulemused
JOHAN-ERIK KÕLAR - diplom kava hea esituse eest
KEIU-KÄRT TAMMEAID - II koht nooremas vanuseastmes
MAARJA LEPAMETS - diplom etüüdi hea esituse eest
HARRIET MARION KRIK - diplom kava hea esituse eest
Suur tänu õpetajatele: TÕNIS KUURME, KRISTA
MADISTE, KARIN SUSS, INGE BILTSE, INGRIT
VOOGLAID JA KONTSERTMEISTRITELE: ANNELI
TANKSIMÄE JA INGRIT VOOGLAID.

n Muusikamaja
4.aprillil kl 18.00
Vanalinna Muusikamajas

ABITURENTIDE BALL
31.märtsil kl 10.00 auditooriumis
11. ja 12. klassi õpilaste soovil veelkord balli juttu Anne
Parksepalt (etikett)
***
Tuhat tänu keraamik Agnes Liivak-Liivatile kaunite
Muusikamaja suveniiride (kellukeste) eest.

n EELTEADE.

29. aprillil kl 15.00
DRAAMAFESTIVAL

Muusikamajas

VHK

