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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:
KÜLLI VAINO

6.02

KAJA UUSPÕLD

7.02

NICOLAS ROUSSEAU
AYAKA UEDA

LAURI KOOGAS

6.02

7.02

9.02

ELLA MAIDRE 10.02

PILLE KALEVISTE 12.02
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VHK 30

NOPPEID EELMISE SAJANDI TEATAJATEST
TEATAJA NR 14, 20. JAANUAR 1996

MILLEST MÕTLEN?

Mõned inimesed ehk mäletavad veel,
et kadripäeva paiku tuli ühel udusel ja
unisel esmaspäeval kell 10 hommikul
kõigil VHK õpilastel täiesti ootamatult paberile üles tähendada, millest ta
hetkel mõtleb. Igasuguseid huvitavaid
mõtteid kogunes. Algklassidest siiramaid, mida vanemate ja „staažikamate“
õpilaste poole, seda vaoshoitumaid,
kontrollitumaid. [...] [V]õiks ju ka
Teataja asjalikkust veidi tasakaalustada valikuga meie õpilaste mõtetest 25.
novembri hommikul kell 10.00.
s Ma mõtlen, et ma saan kuulsaks ja
uhkeks oma hea sõbra viiuliga... et minust saab õpetaja... et ma saan koerakutsika... et ma saan rikkaks... et ma
sõidan lennukiga... et mul läheb hästi.
Ma mõtlen sellele, et minu sõrmel istub
pääsuke ja laulab.
s Ma tahaks endale ilusat musta seljaga
hundikoera. Ma tahaks, et meie pere
oleks rikas. Ma tahaks endale head sõbrannat. Ja ma tahaks õpetajaks saada.
Ma tahaks iga päev ujuda 2 tundi.
s Unistan, et oleks praegu lennukis ja

sõidaksin Ameerikasse. Ameerika on
minu lemmikmaa, sest seal on ilus loodus ja ilusad loomad. Ameerika keel
meeldib mulle ka. Eestlane on ka tore
olla.
s Ma mõtlen sellest, kuidas mul täna
läheb koolis ja ma tean, et mul läheb
hästi, sellepärast, et mul on kõik vajalikud asjad kaasas. Kui mul läheb halvasti, on see sellest, et mul pole vajalikku
asja kaasas.
s Ma mõtlen tavaliselt oma lemmikloomast lõvist. Samas mõtlen väga tihti, et oleksin tark. Ja sellest, kelleks ma
saan, kui olen suur. Vahel mõtlen, et kui
olen suur, võtan kümme looma.
s Mina mõtlen, kuidas saada ühes väga
heas arvutimängus edasi. Ja mida teha
pärast tunde, kas minna piljardit mängima või koju. Mõtlen, kelleks hakkan
tulevikus, kas kunstnikuks või korvpalluriks, äkki arhitekt on parem mõte, ei
tea. Ja mis juhtub lähitulevikus, näiteks
mis hinded ma saan selle veerandi
lõpuks. Eelmine aasta olin klassi parim.
Arrgh... I’m bad.

„NÜÜD SEE ALGAB“
11. veebruar on meie jaoks eriline päev. Vanalinna Muusikamaja täitub muusikasõpradega ning lavale astub ansambel Järvi Instrumentalists: viis õde-venda
maailmakuulsast Järvide dünastiast.
Miina Järvi, viiul
Martin Järvi, viiul
Madis Järvi, vioola
Marius Järvi, tšello
Mihkel Järvi, klaver
Järvi Instrumentalists on seadnud eesmärgiks koostada kontserdikavast tõeline
klassikalise muusika tulevärk, mis pakub muusikalist meelelahutust nii uutele kui ka
staažikamatele klassikalise muusika sõpradele.
Tuleb kindlasti ära mainida, et Järvi Instrumentalists pakub kontserdil rõõmu muuhulgas ka filmi „Shutter Island“ fännidele. Nimelt kõlab kontserdil Järvide esituses
paljudele just sellest filmist tuttav Gustav Mahleri teos, klaverikvartett a-moll.
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1. Poistekoori laager toimub 10.-11. märtsil Kosel.
2. Vilistlaste õhtu 4. veebruaril. Alustatakse teatrietendusega Kloostri Aidas kell 17.00; alates 19.30
koosviibimine koolimajas.
3. Katsete plaan gümnaasiumis. Vaadati üle katsete
plaan. Üldkatsetega alustatakse 3. märtsil.

4. Arutati õpilaste jaotust erialade/harude kaupa.
Järgmine kord täpsustatakse.
5. Gümnasistidel lubati korraldada kesklinna
koolide heategevuslik kirbuturg. Tulu annetatakse
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.

Kaks esikohta emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorust!
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid esikoha Ida Ulita Vooglaid 7. klassist ja Saara Liis Jõerand
11. klassist. Esikümnesse jõudsid veel Kadri Keiu Ilves ja

Eva Pajusaar.
Palju, palju õnne!
Tänusõnad kõigile emakeeleõpetajatele ja tüdrukute vanematele, saab ju emakeelearmastus alguse koduseinte vahelt.

s Palju õnne, Kadri Hunt!
26. jaanuaril valis Eesti Kirikute Nõukogu žürii välja laulukonkursile „Vaimulik viis vabariigile“ laekunud lauludest
parimad. Võidulauluks valiti „Su lainte laul“, laulu sõnade
ja viisi autor on Mari-Liis Riibak. Teise koha vääriliseks tunnistati „Tõsta tänuks palvekäed“, autoriks Kadri Hunt. Kolmas ja neljas koht läksid jagamisele laulude „Palve Eestimaa eest“ ja „Sind armastan, Eesti“ vahel. Esimese viisi ja
sõnade autor on Leila Röömel, teise viisi autor Maris Lend,
sõnade autor on Eduard Triik.
Seoses vabariigi juubelisünnipäevaga ja sooviga teha sel
puhul oma riigile kingitus, kuulutas Eesti Kirikute Nõukogu
möödunud aasta 1. juunil välja laulukonkursi „Vaimulik viis
vabariigile“ ehk VVV. Konkursile laekus 51 helitööd, mis oli
enam kui loota julgeti, sõnab projektijuht Lehari Kaustel.

Võistluse eesmärk oli leida laule, mis kõnelevad isamaaaustusest ja -armastusest läbi kristliku usu ja maailmavaate
ning annaksid kogu rahva aatelisusele elujõudu. Laekunud
lauludest valis ekspertgrupp välja üheksa. Valik oli Kausteli
sõnul tore ja ilus ning laulud kandis neljapäeval liikmeskirikute esindajatele ette professionaalne laulja Karis Trass.
Võidulaulud arranžeeritakse ja need kantakse ette järgmisel aastal 24. veebruaril jumalateenistusel Tallinna
toomkirikus.
s Sirel Tammisto – õpilasetlejate võistluse laureaat!
1. veebruaril toimus Tallinna 32. Keskkoolis vabariikliku
õpilasetlejate võistluse Tallinna eelvoor. VII-IX klasside
arvestuses pälvis laureaaditiitli Sirel Tammisto 9. klassist.
Õnnitleme!

TEATED OLÜMPOSELT
ÕNNITLUSED

HEINO SÕNA 80

9. veebruaril on

KANDLEPÄEV

IGOR TÕNURIST 70

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis
(Tatari 13) kell 12:00-16:00

Ettekandekoosolek
ja
Vanalinna Muusikamajas (Uus 16 c)
kell 19:00

KONTSERT
Kontsert on pühendatud kandlemängija Heino Sõna 80 ja etnograaf Igor Tõnuristi 70 aasta juubelile!!
Kuulda saab nii kandlemängutraditsiooni väärikaid hoidjaid kui ka noori pillimehi, kes on omal alal juba ammu tunnustatud
meistrid. Arno Sooäär, Heino Sõna ja Tapani Peltoniemi on nüüdseks juba haruldase kandlemängutraditsiooni väärikad hoidjad. Nad on oma pillimänguoskused omandanud varases lapsepõlves isa kõrvalt õppides ja esindavad kohalikku (Saaremaa,
Võrumaa, Kaustinen/Soome) mängustiili. Nooremad pillimehed on juba ammu tunnustatud meistrid omal alal. Neid seob
austus vanema põlvkonna vastu ja soov neilt õppida. Kandlepäev on kohustuslik käik kõikidele rahvamuusika austajaile!
Esinevad Heino Sõna (kannel), Arno ja Jüri Sooäär (kandled), Jaak Sooäär (kitarr), Juhan Uppin (lõõts, kandled), Joosep Sang
(mandoliin), Enrik Visla (viiul), külalised Soomest “Kaustinen kanteleet” – Tapani Peltoniemi, Hannu Saha, Antti Kettunen jt.

