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SÜNNIPÄEVALAPSED:

ELLE RAJANDU 12.11
ANU NIGESEN 13.11

BRITTA BENNO 13.11

ROMET VARTS 14.11

KADRI HUNT 15.11

RISTIN MARIA VALENTINA

SIIMER 16.11

Kloostri Aidas ja

gümnaasiumi kohviku ruumides
on

7. novembrist kuni 22. novembrini
avatud

VHK Kunstikooli suvepraktika näitus!
Olete oodatud vaatama!

TERJE PALLI 16.11

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 6.11.2019
Muusikakooli kontserdid
Olümpiaaditulemused..
VHK orkestri kroonikat

2
2
2
2

VHK orkestri nädalavahetuse tegemistest loe lk 2

5. novembril abiellus meie vilistlane ja klaveriõpetaja
Anna Hiob, uue nimega Anna Raidam.
Õnnitleme!
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1. Gümnaasiumi vastuvõtukatsete kuupäevad. Üldkatsed 28. veebruaril 2020. Erialakatsed: teatri 1. voor 13.-14.
märtsil; kino 1. voor 14.-15. märtsil; kunsti 1. voor (VHK
lapsed) 9. ja 11. märtsil, 2. katse (väljast lapsed) 16. ja 18.
märtsil.
Teatri 2. voor 28.-29. märtsil; kino 2. voor 21.-22. märtsil.
Muusika 15., 21. ja 22. märtsil.
Arutati klasside suuruste üle.
2. Jõulusõimede näituse avamine toimub 4. detsembril
kell 17.00 Niguliste kiriku juures. Muusikalist lisa pakub
kammerkoor.
Kõiki kutsutakse jõulusõimi valmistama. Soovitakse tagasisidet, kes jõuab sõimed valmis 22. novembriks .
3. Nigulalaat. Korraldajateks 10. klasside lapsevanemad.
Ettevalmistused juba käivad.
PMK-s korraldavad laada 2. klassid.
4. Külalised:
20. novembril külas Korea haridusametnikud, külastatak-

se matemaatika tundi.
15. novembril külas Rootsi Haridusministeeriumi ametnikud.
26. novembril võetakse vastu Baski parlamendi hariduskomisjon.
5. Individuaalse plaani vestlused. Osaliselt juba käivad.
Tõdeti, et on vajalik ning vestlustest jääb ka dokument alles.
6. Talveseminar toimub 3. jaanuaril 2020, ruum täpsustamisel. Teema: majade olukord, arenguvestlused. Päevakord vaja kokku panna.
7. Klassiõhtud. 21. novembril kell 17.00–20.00 6.T klassiõhtu. PMK 7.T klassiõhtu toimub 15. novembril kell 17.00–
20.00.
8. Ruumiplaanid. Vajalik sisestada kõikide ruumide kasutamine, et saaks paremini planeerida. Samuti õhtused
kasutamised

s8.-9. novembril on VHK keelpilliorkester (dir. Rasmus
Puur) IX noorteorkestrite festivalil Jõhvis.
sEsmaspäeval, 11. novembril kell 18.30 tšelloõpilaste
etüüdide kontsertarvestus Vanalinna Muusikamajas
sKolmapäeval, 13. novembril kell 17.30 kitarriõpilaste
tasemeeksam Vanalinna Muusikamajas
sNeljapäeval, 14. novembril kell 17.00 muusikakooli
õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas

Lingvistikaolümpiaadi koolivoorus jagasid 1.-2. kohta Mark
Metsa 9.P klassist ja Mari-Ann Raun 11.K klassist. 3. koha
saavutas Hannes Hendrik Kisel 12.R klassist. Palju õnne!
Laupäeval, 16. novembril toimub Tallinna Ülikoolis lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor, meie koolist osaleb seal 14 9.-12.
klassi õpilast. Soovime neile edu!

MUUSIKAKOOL

ORKESTRIKROONIKAT

TEATEID OLÜMPOSELT

Möödunud nädalavahetus oli meil toimekas. Reedene päev algas sellega, et meie orkestri kontsertmeistrid Caro-Lyn, Lotta,
Annabel ja Linda käisid Sisekaitseakadeemias täiskasvanuhariduse tänusündmusel musitseerimas. Kui linna tagasi jõudsime,
ootasid meid juba kõik teised, et startida üheskoos Neeme külla, mis asub Harjumaa põhjarannikul poolsaare tipus. Seal
võõrustas meid imearmas ja hubane Neeme algkool. Laagris alustasime teekonda Arvo Pärdi autorikontsertideni novembri
lõpus. Seadsime end mõnusalt sisse ning esimesed helid võisidki kõlada. Nagu tavaliselt, tutvusime teoste varasemate ettekannetega, saime teada lugude loomise ja sisu ning Pärdi elukäigu kohta. Üle tee asuvast poest saime imemaitsvaid toite.
Nagu traditsiooniks on saanud, käisid laagris ka külalised. Reede õhtul rääkis elust, muusikast ja Pärdist dirigent Tõnu
Kaljuste, kelle mõtted vabadusest, oma õpetajate õpetuse eiramisest ning vundamendi ja katuse korraga ehitamisest jäävad
kauaks meelde. Varastel öötundidel tegi Rasmus meiega üksteise tajumise ja usalduse ülesandeid, pärast mida läksime öösse
toolimängu ja keskusteludega.
Järgmine päev möödus proovide ja Pärdist tehtud raadiosaatesarja kuulamise tähe all, sekka jalutuskäik külateedel ja mere
ääres. Laupäeva õhtune külaline oli näitleja Anu Lamp, kes mõtiskles samuti elust, kunstist ja Pärdist ning mõtted usust ja
praeguse kultuuri lätetest, valikute raskusest, keeleoskuse olulisusest ja huvist jäävad settima. Õhtu jätkus orkestri rebaste
ristimise ja mõnusa koosolemise seltsis öötundideni.
Pühapäeval mängisime pärast hommikusööki kogu uue kava läbi ning salvestasime paar lugu koos Kristjan Üksküla ja Sandra
Uusbergiga. Näis, kas sellest pärast tihedat laagrit ka asja sai. Lõunapaiku jõudsime halli ja sombusesse pealinna tagasi.
Uuel nädalal juba uued tegemised!

