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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MERLE SUURKASK 11.09
AIVAR SAAR 13.09

KRISTA LAASBERG 13.09
TIIT KIIK 14.09

TRIINU TAMM 14.09

VANEMATE KOGU 4.09

nHaridusministeerium andis Muusikakoolile
tegevusloa.

nLastevanemate koosolekud
Lepiti kokku, kes millisel teemal kõneleb. Antakse
ülevaade ka E-koolist. Kindlasti tuleb tänada kõiki
lapsevanemaid, kes kevadel käisid allkirju andmas.
Sellest oli kasu, sest kohus lisas meie pöördumise
täiendavate tõenditena kohtumaterjalidesse
nVHK prioriteedid. Igal aastal on Loonel kokku
lepitud aasta prioriteedid. Kersti tutvustas selle aasta
tähtsamaid tegevussuundi ning vormi, mille kujul neid
iga osakonna jaoks eraldi ja VHK jaoks tervikuna kirja
panna saab. Lähemalt arutatakse neid 18. 09 VK-s.
nMihklipäeva tähistamisest 3. oktoobril. Sel aastal
kattub ajaliselt õpetajate päevaga. Kontserdile Rootsi
Mihkli kirikusse on kutsutud kõik õpetajad, samuti
kõik need, keda soovitakse tänada koolile osutatud
toetuse või teenete eest. Toimub ka Rotary projektiga
sisustatud loodusloo kabineti avamine ja pimedate
õpilaste erivahendite üleandmine. Päeval Consiliumi
vastuvõtt uutele õpetajatele. Tuleb veel eraldi üle vaadata,
et kogu see päev toimivalt planeeritud saaks.

nHaridusameti ettekirjutuste täitmine. Suurem osa
täidetud, vaja veel käivitada juhtimiskoolitus.

nKooli hoolekogu uude koosseisu tuleb valida kaks
õpetajat, üks huvikooli õpetaja ja teine põhikoolist või
gümnaasiumist.

nInvesteeringutest. Kuna ruume rentnikelt kätte ei
ole saadud, jääb selle aasta investeeringutest osa raha
juba remonditud klasside sisustuse jaoks.

nHuvijuhi ametikoht. Kuna huvijuhi jaoks ei ole
üheski majas lihtsalt ruumi, jäetakse see ajutiselt
vakantsi kuni olukorra paranemiseni. Ülesanded
jagatakse eri inimeste vahel ära.

nJooksvad küsimused.
Jana palus Gümnaasiumi juhtkonnal õpetajatele meelde
tuletada, et nad vastutavad klassi kordajäämise, ruumide
lukustamise ja akende sulgemise eest  koolipäeva lõpus.
Kaaluti ka turvakaamerate paigaldamist.
Risto rääkis Vanalinna päevade korraldamise ja
elamuspäevaga seonduvatest küsimustest.
Ingrid andis teada, et haridusamet ootab projekte
vägivallavastaseks ja narkoennetustegevuseks. Üks
võimalus oleks koostada mitme vanalinna kooli
koostöös projekt vanalinna tänavate lastele
turvalisemaks muutmiseks.

Tiina

LÕPETANU TERVITUS

Räägivad, et iga ajastu, mõtteviisi või etapi lõpp on ka teise
alguseks. Ühest uksest välja astudes ootab meid kuskil sealsamas
teine uks - valmis end avama ja meid vastu võtma. Vahel aga
jõuab üks etapp liig kiiresti lõpule, ukse sulgumine teeb kuidagi
kurvaks ja nõutuks. Kas saab mujal olla samamoodi, kui oli
VHK-s, kas teiste uste taga on samavõrd hää ja hubane? Olgu
uksed Tallinnas, Tartus või mujal - küsimus jääb. Ja jääb ka
tunne, et kord oli...
Olge siis hääd ja vaimustuge sellest, mida näha-kuulda saate.
Mina kui vilistlane ning seega ka omadest kogemustest kõneleja
soovitan teil erialatundides räägitav-harjutatav - kõik need
etüüdid ja poolkogemata pillutud pärlid - ka kirjalikult talletada,
inimmälu osutub vahel ootamatult nadiks. Jätke meelde meie
remontimata seinad ja undav Vene tänav, kandke edasi meie
gümnaasiumi tavasid, vaevuge teisi ära kuulama, sööge
korralikult koolitoitu, naerge, nähke enese ümber head ja pidage
vastu. Ja lugu läheb edasi.

LEENE KORP
vilistlane

5. lennu käekäigust loe lk 3

nKalender

8. september - Pühima Neitsi Maarja Sündimise päev
Avatakse Kunstimaja ringid

8.-11. september- Visby kooli õpilased VHK- külas
9. september - Avatakse Kunstikool
11. september - Muusikakooli kontsert SUVEPALAD



nMuusikamaja

nGümnaasium

nKunstimaja

nKogunemised ja klassijuhatajatunnid esmaspäeval:

14.00     X klasside kogunemine auditooriumis.
14.00    XI ja XII klassil klassijuhataja tund

14.20     XI ja XII klassil kogunemine auditooriumis
14.20     X klassidel klassijuhataja tund

nKultuuriajaloo loengud:

XI klass E kell 14.50 Esiaja kultuur. Õp. Anu Nigesen

XII klass R kell 12.00 XX sajandi muusika. Õp. Ülle
Heinsalu

nMuusikakool

MUUSIKAMAJA RINGID 2003/2004

• MUDILASTE FOLKLOORIRING �VEERIK� � õpetaja
Eve Padar
Vanad traditsioonilised lastelaulud, rahvalikud mängud ja
tantsud. Lapsed vanuses 2 � 6 lustivad koos vanematega.
Põhiline siht on arendada lapse loovust ja emakeelset
eneseväljendusoskust eesti folkloori kaudu. 5 - 6-aastased
saavad teha tutvust ka viiekeelse kandlega.
Tunnid E, K 11.00 - 11.45.
Aastaringselt saavad liituda uued lapsed (koos vanematega).
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)

• PEREKLUBI � õpetajad Meelika Hainsoo ja Celia Roose
Kolmapäeviti 17.30-18.30
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)

• 6-AASTASTE ETTEVALMISTUSRÜHM (alustab
oktoobris) � õpetaja Imbi Laas
Rühm töötab koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumi
ettevalmistusklassiga ja Muusikakooliga. Lõppeb kevadel
sisseastumiskatsetega VHK Muusikakooli.
Õppetasu 100.- kuus

• UUS!
MUUSIKA JA SAVITÖÖ RING 4-6-AASTASTELE
POISTELE (alustab 16. sept.) � õpetajad Kaiu Põld ja Rita
Randmaa
Tunnid toimuvad Põhikooli muusikaklassis (Pühavaimu
8, uksekell!) ja Savikojas  teisipäeviti kl.15.45-17.15
Info tel 056600131 (Kaiu Põld)
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 50%)

• Lisaks neile töötavad GÜMNAASIUMIEALISTELE:
·- KITARRISTUUDIO Robert Jürjendali juhendamisel,
·- LAULUSTUUDIO Elo Toodo juhendamisel
·- VIIULISTUUDIO Sofia Joonsi ja Meelika Hainsoo
juhendamisel

Vabade kohtade olemasolul saab ringidega liituda
aastaringselt.
Registreerimine tel 6996160 või aive@colleduc.ee

n Muusikakooli suvepalade kontsert toimub 11.09 kell
17.00 Muusikamajas.

nNB! VHK segakoor (ehk laulupeokoor) ootab uusi
lauljaid. Kaasalöömise soovist teatada Katrinile
muusikakooli 6996 170 tanvel@colleduc.ee või Aivele
muusikamajja 6996 161 aive@colleduc.ee. Esialgne
prooviaeg oleks teisipäeviti algusega kell 17.00.

KUNSTIKOOLI SUVELAAGER
Saaremaa Püha küla, 30.06.- 7. 07.

Igal aastal suveserval toimub Kunstikoolil laager, mis
tänavu leidis aset kauni nimega Püha külas Saaremaal. Lisaks
VHK-le võttis laagrist osa ka Tartu Kunstigümnaasiumi
rahvas. Kena loodust jagus kõigiks päevadeks, käidi ju lisaks
Pühale, mille kirikaed oma võimsate puudega üle
põlluväljade kaugele paistis, ka Leisis, Kaalis ja Kuressaares.
Leisis võõrustasid laagrilisi graafikud Peeter Ulas ning
Concordia Klar, Kaalis veedetud päeva jooksul sai koos
Ülo Kestlasega, kes kraatrit põhjalikult uurinud, üle vaadatud
kõik meteoriidi kukkumisest tekkinud arvukad lohud ning
kuulatud põhjalikku loengut. Kuressaare, see �põhjala
vahemere� veerel paiknev linnake,  võttis maalijaid vastu
juulipäikeses ülesoojenenud dolomiidimüüride ja
sirendavate kivikatustega. Traditsiooniliselt sai külastatud
ka kindlust.
Kõigil käikudel ja kohapealolekupäevadel sai ümbritsevat
ka paberile jäädvustatud, soovijad võivad väikest ülevaadet
tehtust näha Kloostri Aida seintel.

Suured Tänud laagrist osavõtnutele!

Risto Paju

Vaikuse Muusika suvi oli üsnagi muusikaline. Stuudio astus
üles Tallinna vanalinna päevadel ja keskaja turul, Tartu
hansapäevadel, Paldiski linna juubelil, Kehra koolinoorte
ansamblite festivalil, Viljandi vanamuusika festivalil
noorteorkestri koosseisus, Rõngu kiriku perepäeval ja Pärnu
keskaegse restorani avamisel. Danalt võib kuulda muljeid
Jaroslawi festivalilt Meie Laulu Juured. Kogu suve mängiti
ka Olde Hansa restoranis. Ka sügis näib tulevat tihe. 14.-
16. septembril oleme esinemas  kümne vaimuliku
rahvalauluga mitmelt maalt Vilniuse festivalil Vilniuse
katedraalis ja teistes paikades. Sellele järgneb esinemine
Tallinnas Rüütelkonna majas ja Pirita kloostri kabelis.

Ootame stuudioga liituma ka uusi vanamuusikahuvilisi,
nii algajaid kui ka tegijaid, sest kohti veel on.

Tõnu Sepp

nVaikuse Muusika

Kolmapäeval kell 9.00 TEATRIPROGRAMMI
KOOSOLEK Theatrumis

nTeatriprogramm



HUMANITAARKLASS

ÕIE-MARI AASMÄE - EBS
HELLE-MAI ARRO - TPÜ Eesti filoloogia
BRITTA BENNO - EKA Graafika
KRISTIINA FROLOVA - ootab järgmist aastat
PIRGITA-MAARJA HALLAS - ootab järgmist aastat
KRISTINA-MARIA HEINSALU - TPS Noorsootöö
TARMO ILO - EKA Restaureerimine
JÄPPE JOHANSON - ootab järgmist aastat
ALBERT KAMPE - EHI Vabaained
LAURA-LIISA KLAAS - TPS Noorsootöö
LEENE KORP - TÜ Semiootika
MARIA LORENTS - TÜ Informaatika
MARTIN LÄÄNE - Audentes
EVA-MARIA MAISTE - EHI Filosoofia
SILVIA MALLENE - TÜ Filosoofia
TUULE MERI - TÜ Inglise keel
HELENA PALL - TÜ Ajalugu
LAURA PÕLD - EKA Keraamika
MARI PREKUP - EKA Graafika
TRIIN PRUUL - TÜ Füsioteraapia
ERIK RAND - EHI Vabaained
JOANNA SALMIN - EHI Vabaained
MAARJA SARV - EKA Restaureerimine
MADIS TARAS - TPÜ Reklaam ja meedia
TUULI TITOV - TPS Noorsootöö
MIHKEL VOOGLAID - EKA Restaureerimine

REAALKLASS

TOOMAS ADRIKORN - EHI Sotsioloogia
MARILIIS ALEV - TTÜ Materjalitehnoloogia tekstiili ja
rõivatehnika
ANNELA HAAB - TPÜ Psühholoogia
MARI-LIIS JAKOBSON - TÜ Ajakirjandus
ROBERT JAKOBSON - EHI Idamaade filosoofia
ULLA-LEENA KLAAS - TPS Noorsootöö
VIDRIK-JAAN KORP - EHI Vabaained
DANIEL KOTSJUBA - EKA Graafiline disain
KASPAR KULL - Audentes või EBS
JOONAS LAASBERG - TTÜ Tootearendus ja
tootmistehnika
TANEL LIIV - TKTK
KRISTIINA NIKOPENSIUS - TÜ Füüsika ?
MART ORAV - EPA
ANGELIKA ÕUNAPUU - TTÜ  Majandus
SILVER PÄRNPUU - TÜ Informaatika
EVELI REITALU - TÜ Majandus
MARIT RIIS - TÜ Füsioteraapia
TERJE ROHT - EPA Veterinaarimeditsiin
AUNE ROHTLA - TPÜ Pedagoogika
HELDAR SELG - Töötab
MARTIN SIPLANE - EKA Arhitektuur
MERLE TALVISTE - EPA Maastikuarhitektuur
Tiina Tamkivi - TPÜ Referent-asjaajaja
Kristina Tamm - TÜ Arstiteadus
Sten Tigane - EMA Elektronmuusika
Triin Turu - ootab järgmist aastat
Jaan Varts - TPÜ Ajalugu
Katrin Vilba � TKTK  Rakendusarhitektuur

V lennu käekäik


