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SIIRI MIIDU 26.9

HILDA RÜTTER 28.9

RUUDA LIND 28.9

NEEME PÕDER 29.9

TIINA VEISMANN 29.9
AET MÖLLITS 30.9

ANE METSAMAA 30.9

LAURA PETERSON-AARDAM 30.9

LAURI LEHTSAAR 1.10

VILLE JEHE 1.10

ENEKEN LAUGEN 2.10
KAIU PÕLD 2.10

KERLI INDERMITTE 2.10

VIRGE KADARIK 3.10

JUTA TARGO 4.10

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 23.09.20 2
Õnnitlused....................... 2
Muusikakooli kontserdid 2

NÄDALA MÕTE:
MIHKLIPÄEV

Mihklipäeval, 29. septembril tähistame
kooli sünnipäeva! Meie kooli kaitsja on
püha Miikael, üks kolmest peainglist
pühade Gabrieli ja Rafaeli kõrval, kelle
päeva kirik mihklipäeval tähistab.
VHK koolivormil, mütsidel ja märkidel
oleval vapil on punasel taustal valge
ümarate otstega rist ning kuldsed liiliad. Ümarate otstega rist kuulub peaingel Miikaeli juurde, kes seisab valguse, hariduse ja headuse eest. Et ta on
kooli kaitsja, tähistame just sel päeval
kooli sünnipäeva.
Koolis on meil ilus traditsioon, et
mihklipäeval saavad õpilased, kes on
astunud meie gümnaasiumisse, endale
VHK sõrmuse. Sõrmus, see on märk
kuulumisest, pühendumisest, andumusest, truudusest. Vanasti oli ka paljudel peredel kombeks kanda sõrmust
pere vapiga. Sõrmuse mõte oli väljendada ühtsust ning kuuluvust perele
ja suguvõsale. Seetõttu kannavad ka
näiteks abielus inimesed kuldsõrmust –
see väljendab nende pühendumist ja
andumust oma abikaasale. Koolivapiga
sõrmus, mille annavad abituriendid üle
kümnenda klassi õpilastele, väljendab
ka teatud identiteeti ning kuuluvust
ühte kogukonda, kooliperre. Kandes
kooli sõrmust, väljendame seda, et
koolipere liikmete mured ja rõõmud
on ka meie mured ja rõõmud. Väljendame seda, et väärtused, millele meie

kool sai loodud – nagu ligimesearmastus, teiste mõistmine ja toetamine, ausus, vabadus, vastutus... – on ka meile
kallid. Peainglite päeval tähistame
muidugi rõõmu ja tänulikkusega kooli
sünnipäeva ja täname Jumalat selle
toreda kooli ja koolipere eest, samuti
selle eest, et Ta meie kooli oma inglite
abiga hoiab ja kaitseb. Inimestena, kes
oma kooli armastavad, võtkem püha
Miikaeli eeskujul ülesandeks seista sel
alanud kooliaastal iga koolipere liikme
eest: palugem püha Miikaeli ja teiste
peainglite eestkostel, et me võiksime
tajuda iga päevaga paremini, mis on
hea, armastada, mis on hea, teha, mis
on hea, leida selles rõõmu ja pühenduda sellele kogu südamest!

“Lootus”, Aaron Norman Pukk

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

2
VANEMATEKOGU

TEATAJA

23. 09. 20

1. Vaimulik laulupidu 2.–4. juulil 2021. Osaleda plaanivad
VHK Mudilaskoor ja Kohila Mõisakooli koor.
2. Tütarlastekoor osaleb Veljo Tormise kontsertidel 25. oktoobril Tallinnas ja 22. novembril Tartus.
3. Kooride hajutus – Karin arutab osakonnajuhatajatega koos
ning ettepanekud esitatakse Vanematekogule.
4. Mihklipäevateenistused: Esmaspäeval, 28. septembril kell
9.30 esimestele klassidele peegelsaalis sissejuhatus; 10.00
teenistus 1. klassidele ja 3.T klassile; 11.00 teenistus 7.-8.
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12. septembril toimus Tartus Heino Elleri Muusikakooli
Tubina saalis konkursi Noor Helilooja 2020 finaalkontsert,
kus kõlasid teise vooru pääsenud kuni 23-aastaste noorte
autorite helitööd. Teosed kandis ette ansambel koosseisus
Lota-Loviisa Rohtla (viiul), Marion Strandberg (flööt), Enno
Lepnurm (tšello), Siim Kartau (kitarr) ja Jaan Kapp (klaver).
Konkursile laekus 18 tööd, millest lõppkontserdil finaalis
kõlas üksteist teost kaheksalt heliloojalt. VHK-d esindasid
KÄRT PIHLAP (õp. Marianna Liik), MARIANN RAUN (õp.
Tõnu Kõrvits) ja vilistlane MERILYN JAESKI. Kõik noored heliloojad said väga positiivse ja tunnustava tagasiside. Žürii

klassile. Teisipäeval, 29. septembril kell 11.00 teenistus 4.-5.
klassile; 12.00 teenistus 2. klassile ja 3.P klassile.
5. Muusikapäeval, 1. oktoobril on orkester Valgamaal
koolides ning õhtul annab kontserdi Otepää kirikus. Hommikul ABC Motors Tallinnas.
6. Rebaste vastuvõtt. Chema andis ülevaate laupäeval toimunud rebaste vastuvõtust.
7. Tutvuti Haridusministeeriumi ja Terviseameti kirjaga õppetöö korraldamisest koroonaviiruse leviku tingimustes.

esinaine, helilooja Elis Hallik märkis: „Püüdes üldistada kogu
kontserdi muljet, siis teosed olid väga erinevad ja omanäolised.
Oli näha, et iga autor avas teosega mingi oma maailma. Huvitav oli vaadelda, kuidas heliloojad tunnetavad erinevaid stiile
ja muusikaesteetikaid, ning kuidas otsitakse head tasakaalu
enda isikupära ja väljakujunenud esteetikate vahel.
Kärt Pihlapi teos „Sõltuvus” saavutas eripreemia. Palju õnne
kõigile osalejatele!
Kontsert on Klassikaraadiost järelkuulatav: https://klassikaraadio.err.ee/1130003/tana-kontserdisaalis-emp-noor-helilooja-finaalkontsert.

MUUSIKAKOOLI KONTSERDID

Esmaspäeval, 28. septembril
kell 16.30 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
Teisipäeval, 29. septembril
kell 17.30 mihklipäeva teenistus Kaarli kirikus
Neljapäeval, 1. oktoobril
kell 9.00 VHK keelpilliorkestri (dirigent Rasmus Puur) muusikapäeva kontsert ABC Motorsis (Paldiski maantee 105)
kell 13.00 VHK keelpilliorkestri (dir Rasmus Puur) muusikapäeva
kontsert Puka koolis
kell 15.30 VHK keelpilliorkestri (dir Rasmus Puur) muusikapäeva
kontsert Lüllemäe Põhikoolis
kell 17.00 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
kell 18.00 VHK keelpilliorkestri (dir Rasmus Puur) muusikapäeva
kontsert Otepää kirikus
kell 18.00 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
Pühapäeval, 4. oktoobril
kell 16.00 muusikakooli lõpuaktus Rootsi-Mihkli kirikus

