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LENNART VARU 23.11
LIIDI MEHIDE 24.11
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REET REIDAK 28.11

HELEN UUSORG 29.11
MARIKA OHHA 29.11
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NÄDALA MÕTE: VEEL HINGEDEAJAST

Novembris meenutame tänulikkusega
sellest maailmast juba lahkunud
lähedasi. Loomulikult mõtleme eriti
oma sugulastele ja esivanematele. Kui
palju tänu oleme neile võlgu! See aeg
annab uue võimaluse taas avastada
kõik need kingitused, mis oleme oma
elus saanud ja millega võime olla juba
liigagi harjunud.
Ühes telesaates küsis saatejuht heategevusele pühendunud naiselt, miks
ta seda teeb. Mis paneb teda sedaviisi
teiste nimel vaeva nägema? Selle keskealise naise vastus oli äärmiselt selge.
Mõne aasta eest oli ta saanud teada,
et tema vanus oli juba siis aasta võrra
kõrgem kui ühe vaese riigi naiste keskmine eluiga. Ja see tõsiasi pani teda
sügavalt mõtlema. „Mulle on nii palju
antud... ja nüüd on mul võimalus ja ko-

hustus ka teistele midagi anda!” Hiljem
mõistis see naine, et keegi meist ei
tea, kui pikk elu meile elada on antud.
Me ei tea, kas meie elu lõpeb kümnete
aastate, mõne aasta, paari kuu, nädala
või koguni päeva pärast. Tõtt-öelda ei
saa me oma elu pikkust ka kuigi palju
mõjutada. Küll aga saame mõjutada
seda, kuivõrd on meie elus avarust!
Avar on elu, millesse mahub palju inimesi; see on elu, kuhu mahub palju armastust, rõõmu, eneseandmist ja ohvrite toomist teiste heaks.
Looja on teinud meile suurima
võimaliku kingituse: andnud meile elu.
Saame Teda selle eest tänada, tehes
oma elu võimalikult avaraks. Just sellisel moel, nagu on meile eeskujuks olles
näidanud oma eluga need, keda sel kuul
armastuse ja tänutundega mäletame.
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1. Ülevaade koolijuhtide nõupidamisest linnapeaga.
Koolide olukord Tallinna linnas on väga erinev ning oodatakse juhiseid. Distantsõppe paremaks korraldamiseks eraldab linn koolidele rahalisi vahendeid, et osta sülearvuteid.
2. Hoolekogu kaasaaitamisel ja toetusel on ostetud garderoobidesse nagid, õpetajate tubadesse ja klassiruumidesse bakteritsiidsed lambid (7 tk), vaheuksed Okasroosikese lossi ja
tellitud Põhikooli mõõdistamine. Hoolekogu tegi ettepaneku
korraldada osta.ee oksjon, kuna jõululaat jääb ära.
3. Advenditeenistused. Täpsustati teenistuste aegu:
Advenditeenistused esmaspäeval, 30. novembril Peeter-Pauli
katedraalis:
kell 11:00 – 12. klassid
kell 12:15 (kirikusse saab 11.50) – 1. klassid + mudilaskoor +
kas 3. või 4. klass,
kell 13:00 – 10. klassid (kirikusse saab 12:50)

Teisipäeval, 1. detsembril:
12:15 – 6.P, mõtisklus kirikus
13:00 – 5.P, mõtisklus kirikus
14:00 – 8. ja 9. klassi teenistus
4. Pilliõpetajate kontserdid jõulunädalal. Kontserte lubatakse teha, kuna muid jõuluüritusi sel aastal ei ole.
5. Karmen Kääramehe õpilastel lubatakse 13. detsembril osaleda Oleviste kirikus jõululoo esitamisel, jälgides kõiki ohutusnõudeid.
6. VHK kollektiividel ei ole lubatud osaleda üritustel, kus
on kõrgendatud koroona nakkusoht (ristkontaktidega suured
koorid jt kollektiivid). Kui meie kooli õpilane esineb mõnes
teises laulu- või puhkpillikollektiivis väljaspool VHK-d, siis
oleks tal soovitatav jääda koolikaaslaste turvalisuse huvides
10–14 päevaks eneseisolatsiooni.
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s15. novembril toimus EMTA Kammersaalis rahvusvaheline konkurss „Trompetitalendid Tallinn 2020“.
12-13-aastaste vanuseklassis saavutasid väga hea tulemuse VHK 6. klassi poisid: PAUL KOFF I koht, SANDER
KOFF II koht (VHK muusikakool, õpetaja Taavi Kuntu,
kontsertmeister Anu Randma) ja KAAREL LUIKMEL III
koht (Tallinna muusikakool, õpetaja Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots).
Palju õnne tublidele mängijatele, õpetajatele, kontsertmeistritele ja peredele!
s5.–13. novembrini toimus Eesti keelpillimängijate
konkurss, mis oli pühendatud Eduard Tubina 115. sünniaastapäevale. Konkurss toimus neljas voorus ja eraldi
arvestuses neljal erialal: viiul, vioola, tšello ja kontrabass.
VHK keelpilliorkestriõpetaja LINDA-ANETTE VERTE osales edukalt ja jõudis finaali, kus saavutas diplomi ning
Eesti Interpreetide Liidu ja Eesti Kontserdi eripreemia:
esinemise kontserdisarjas „i nagu interpreet”. Palju õnne!

Avaldame kaastunnet
Ella Maidrele
armsa ema surma puhul.
Dirigendid Jana ja
Ayaka tööhoos

Reedel, 20. novembril
kell 16.00 Karin Sussi klaveriõpilaste kontsert Okasroosikese lossi II korruse saalis
kell 18.00 Caeciliapäevakontsert Vanalinna Muusikamajas
Laupäeval, 21. novembril
kell 14.00 Caeciliapäevakontsert Arvo Pärdi Keskuses
kell 15.00 „Klassika kutse – Beethoven 250”, Merike Poomi, Anneli Tanksimäe ja Anna Raidami klaveriõpilaste
kontsert Vanalinna Muusikamajas
Esmaspäeval, 23. novembril
kell 16.30 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
kell 19.00 VHK keelpilliorkestri (dir Rasmus Puur) Cyrillus Kreegi plaadiesitluskontsert Niguliste kirikus
Teisipäeval, 24. novembril
kell 18.00 Hille Porosoni klaveriõpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
Kolmapäeval, 25. novembril
kell 18.00 kitarriõpilaste tasemeeksam Vanalinna Muusikamajas
Neljapäeval, 26. novembril
kell 17.00 lisapilli kontsert Okasroosikese lossi II korruse
saalis
kell 17.00 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
kell 18.00 muusikakooli õpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas
Laupäeval, 28. novembril
kell 13.00 Tiina Pangsepa viiuliõpilaste kontsert Okasroosikese lossi I korruse saalis
kell 13.00 Annely Karini viiuliõpilaste kontsert Vanalinna
Muusikamajas

