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Vanalinna Muusikamaja keldris on avatud uus kohvik!
Kohvicum on avatud kella kümnest hilisõhtuni. Lisaks
magusale pakume ka salateid ja võileibu. Tere tulemast!

VHK õpetajatele Kohvicumis sõbrahinnad (miinus 5
krooni igast tootest)!

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

nMiikaeli Ühendus
ALEXANDRE HAVARD

jätkab talveseminaril alustatud loengut �ISELOOM JA
VOORUSED� reedel, 15. aprillil kell 13.00.
Loeng kestab kolm tundi. Kuna Helena Vooglaid teeb
kokkuvõtet talvistest loengutest, on võimalik sellega
tutvuda ja aprillikuus tulla loengule ka neil, kes eelmistel
loengutel ei käinud.

Ingrid

3.märtsil toimus juhtimiskoolitus.

MUUSIKAMAJAS

TEISIPÄEVAL 8. MÄRTSIL KELL 19.00

K A M I N A M U U S I K A

VÄIKE 8 ja SUUR 8
ROBERT JÜRJENDAL

kitarr ja muu
PRIIT LEHTO

hääl ja muu

MÄRTSI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD

PILLE RAITMAA 2.03
KRISTA MADISTE 2.03

LEEN JÕESOO 2.03
SIOBHAN KATTAGO 3.03

ANNELI ROODE 4.03
KERLI TEDDER 5.03

KRISTIINA KAASIK 5.03
ILLE KASESTE 8.03
ANU RANDMA 9.03

AIME LINDA ESTONIUS 12.03
PIRET KÕPPO 12.03

ANNE METSALA 13.03
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FILMIVAATAMINE

Neljapäeval kell 15.00 auditooriumis

KRISTUSE KANNATUSED

Mel Gibsoni julge ja sügavamõtteline film,
milles kujutatakse realistlikult Jeesus Kristuse

maapealse elu viimaseid hetki ning ristilöömist.
Kommenteerib isa Ivo Õunpuu.

♦♦♦♦♦Geograafia olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus
said väga head tulemused:

MAARJA LEPAMETS 7 T
KÄRT SÕBER 7 T
MIRJAM PARVE 7.T
JOONAS PÄRN 9. T
MARKO VAINU 11. M

♦♦♦♦♦Eesti koolinoorte meistrivõistlustel mälumängus
saavutas Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumi
võistkond väga kõrge IV koha. Osales 71 võistkonda.
Võistkonda kuulusid:

UKU SÖÖT
STEN KAPTEN
JAAN KOKK
MARKO VAINU

Palju õnne, mõttesportlased!

♦♦♦♦♦Palju õnne 9. kl õpilasele JOONAS PÄRNALE, kes
saavutas Eesti Vabariigi 87. aastapäevale pühendatud
esseede konkursil auhinnalise koha!  Auhind anti üle
22. veebruaril  Tallinna Raekojas.

ABITURIENTIDE BALL

Muusikamajas laupäeval, 12. märtsil
kell 19.00

nKohvicum

nÕnnitleme



nGümnaasium
nIV PERIOODI 2. NÄDAL
Esmaspäeval, 7. märtsil
XI klass - balli korraldusmeeskonna kohtumine kell 12.00
X klass - kogunemise alguses räägime lahtiste uste päevast.
Jätkub eesti keele tund.
XII hum - klassijuhataja tund!

nKell 15.00 auditooriumis LAHTISTE USTE PÄEV!

nTagasivaated ja edasivaated.
21. ja 23. veebruaril toimunud uurimustööde kaitsmised ja
tutvustused olid komisjonile, aga loodetavasti ka kuulajaile
väga huvitavad. Paljudes töödes käsitleti väga aktuaalsed ja
meile kõigile olulisi küsimusi ning mis peamine, suur osa
tõestas iseseisva mõtlemise oskust!

Tuletan siinkohal meelde, et hiljemalt 22. aprilliks tuleb
esitada ka valmis töö (üks eksemplar väljatrükina ja
digitaalne koopia meiliga Mairile või Anule (mairi@vhk.ee
või anu.nigesen@vhk.ee).

NB! XI klass - UURIMUSTÖÖDE KAITSMINE toimub
IV perioodi arvestuste nädalal!
Tööd peavad olema valmis eelneval nädalal ning oma klassi
õpilaste seast tuleb leida retsensent. Retsensiooni kirjutamise
juhend on väljas koduleheküljel (õppematerjalid/
ühiskonnaõpetus).

n22. veebruari KUNSTIDE PÄEV: galeriis väljas olevad
pildid on tõestuseks, et kõik gümnasistid süvenesid kunstide
maailma otsingutemaale. Suurimad tänud kõigile Kunstimaja
pühendunud õpetajatele!

nPärast pikemat vaheaega on Muusikamajas jälle käivitunud
kohvikuelu, mis peaks aitama ka gümnasistidel pikki
õhtutunde õdusas ruumis ja heas seltskonnas veeta.
Kohvicumis on võimalik maiustada hea ja paremaga, kui
aga parasjagu rahakott puuga seljas pole, on hea teada, et
VHK õpilastele on seal saadaval prii õpilasetee. See peaks
aitama ka parasjagu kitsikuses oleval õppuril maailma
mõnevõrra helgemas valguses näha.

nPõhikool
nKOGUNEMISED

7. märts klassijuhatajatunnid.
Kogunemised toimuvad järgmistele klassidele:
7.  kl. elamuspäeva kogunemine auditooriumis kell 12.00
5. kl. kogunemine peegelsaalis kell 14.00. Külaline
Pühavaimu skautide malevast.
14. märts - emakeelepäeva kogunemised tavalistel aegadel.

n9. märts kell 12.00 KONTSERT 3.-9. klassis õppivatele
Muusikakooli lastele. Kontsert toimub Muusikamajas.

n10. märts kell 15.00
STUUDIUM ainesektsiooni esimeestele.

nIII veerandi lõpuni kaks nädalat!
III veerandi hinded välja panna 16. märtsi õhtuks

nÕPPENÕUKOGU 17. märts kell 15.00 9. poiste klassis.

nMuusikamaja
n AABITSAPIDU!

1. klasside aabitsapidu toimub kolmapäeval, 9. märtsil
kell 17.15 Muusikamajas.

nANDRUS HAAVA KONTSERT!

9. märtsil kell 12.00 on Muusikamajas VHK Muusikakooli
õpilastel võimalus osa saada harivast ja väga heal tasemel
viiulimuusika kontserdist. Nimelt tuleb Eestisse (seoses
esinemistega Rahvusooperis �Estonia�) ANDRUS HAAV,
kes mängib Soome Rahvusooperi orkestris I viiulit. Tema
kohta on öeldud, et ta on virtuoos, kes tunneb ennast seda
paremini, mida tihedam on noodipadrik. Kavas Sibeliuse ja
T�aikovski muusika. Klaveril saadab Ralf Taal.

Muusikakooli õpilased on juhtkonna poolt selleks tunniks
Muusikamajja lubatud. Palume tulla ainult neil III-XII klassi
õpilastel, kellel on huvi kontserdi vastu.

nMUUSIKAPROGRAMMI TEATED:

�Laulufestivali Aiakese vooru tulevad külalisesinejad Piiri,
Ülemiste ja Linnupesa lasteaiast.

�Laulufestivali lõppkontsert toimub 5.aprillil kell 17.00
Teater NO99 (endise Vanalinnastuudio) suures saalis

�22.aprillil külastavad meie kooli Leedu jesuiitide
kolleegiumi õpilased ja õpetajad, neid on kokku u.30
inimest. Taivo valmistab selle kohtumise ette.

�16.märtsil kl.13.00 on Moskva keelpilliõpilaste kontsert
� keelpillieriala lapsed küsitakse tundidest ära kontserti
kuulama. Sama päeva hommikul on lahtised tunnid � täpne
info Muusikakoolis

�Tütarlastekoori plaanid:

5.-6. märtsil Vodjal KOORILAAGER. 21.-22. aprillil
osalemine  rahvusvahelisel koorifestivalil �Tallinn 2005�.
Augustis plaanitakse laagrit ja esinemisi Võrumaal

�Poistekoori plaanid:

16. märtsil ja 7. aprillil raadios LINDISTAMINE. Plaanis
on detsembris kontsertreis Rooma � rahalised võimalused
väljaselgitamisel.

�Ettevalmistuskooride (II-III T ja P ) plaanid:

�3.-5. juunil osalemine I mudilaskooride festivalil �
toimub Tallinnas, kontserdid Raekoja platsil ja Estonias.

�3.-5. juunil vanalinnapäevade ajal traditsiooniline
viiuldajate linnalaager.

�Mudilaskoor (II-IV kl - Imbi)  ja tüdrukute IV-V kl.
ettevalmiskoor osalevad 10.-11. juunil Tartu vaimulikul
laulupeol.

�15. aprillil kl. 13.00 on Muusikamajas Roberti loo
�Rändajale� esimene ühisproov õhtupoolikul.

�Lahti Konservatooriumi orkestri ja VHK MK orkestri
ühiskontsert.

�1. aprillil kell 9.00-11.00 Muusikamajas Kersti loeng laste
soolisest eripärast muusikakooli ja muusikamaja õpetajatele.



nMuusikakool
n See nädal toob...

9. märts TEHNILISED ARVESTUSED: keelpill (II-VII
klass) ja kitarr.
10. märts 10.00-16.00 Muusikamajas ETÜÜDIDE
KONKURSS (klaveri osakond).
10. märts 17.00 Muusikamajas MK õpilaste KONTSERT.
11. märts 15.30-16.30 Muusikamajas MK õpilaste
KONTSERT (konkursantidele).
12. märts 12.00 Muusikamajas Tiina Pangsepa ja Leila
Eespere VIIULIÕPILASTE KONTSERT.
12. märts Nõmme Muusikakoolis PUHKPILLIDE
KONKURSS.
13. märts Nõmme Muusikakoolis
KLAVERIKONKURSS.
13. märts 12.00 Muusikamajas Eva Punderi VIIULI-
ÕPILASTE KONTSERT.

nVHK Muusikakooli õppealajuhataja ENE NAEL pidas
Sibelius-Akadeemia õppejõu Elina Mustoneni kutsel 2.
märtsil Helsingis Sibelius-Akadeemias loengu õppekavast
ja meetoditest klavessiini algõpetuses VHK Muusikakoolis.
Algõpetuse süsteem, kus lapsed alustavad õpinguid kohe
klavessiinil, ilma hilisema klaverilt ülemineku ümberõppe
vajaduseta, on unikaalne ja Soomes, aga ka Eestis, Tallinna
Muusikakeskkoolis on huvi VHK MK õppekava ja
praktiliste kogemuste vastu.

nVHK Muusikakooli tðelloõpilased HENDRIK TIIDUS
OJAVEER, KARL MARKUS HAAVAMÄGI, LAURI
LEND ja JOHANNES PEETER SARAPUU esinesid oma
kavadega laupäeval, 5. märtsil Tartus üleriigilisel tðello-
festivalil.

nViiulipedagoog RIDA TALAN St. Peterburgist töötab
VHK MK keelpilliklassiga 6. ja 7. märtsil.

nKolmapäeval, 16. märtsil on VHK Muusikakoolil külas
keelpillipedagoogid koos oma õpilastega Moskva
Muusikakeskkoolist. Kell 11.00  teevad nad meie õpilastega
lahtiseid tunde ja kell 13.00 on KONTSERT Muusikamajas.

nKunstimaja

NÄITUS KESKRAAMATUKOGUS

Reedel avati Tallinna Keskraamatukogus omaloomingu
konkursi kunstitööde näitus. Raamatukogule kohaselt on
väljas laste autoriraamatud ja nende illustratsioonid.
Väärikates klaasvitriinides on eksponeeritud ka keraamikat
ja metalli, nii et vaataja võib leida sealt omale mõnusa
lugemise ja kohvitassi ka selle kõrvale. Suur äitah kõigile
lastele, kes on nende vahvate tööde autorid. Näitust saab
külastada kuu aja jooksul. Toredat vaatamist ja leidmisi!

Risto

nKadunud
Teadmata kadunud: suur geograafia seinakaart
�WORLD�. Infot ootab Urmo.

Maridel on mure!
Mari rahva toetuseks kogutakse allkirju aadressil
http://www.ugri.info/mari/index.ee.html

nUgri

7. VHK LAULUFESTIVAL
MUUSIKAMAJAS!

E 14. märtsil 18.00 Muusikamaja Laulustuudio
kontsert

K 16. märtsil 11.00 Aiakese 6-aastaste rühm ja
�külalis-mudilased�.

N 17. märtsil 17.00 gümnasistid ja VIII - IX klass

R 18. märtsil 10.00 algkooli I-III klass
(klassikaaslased tulevad kuulama) 13.00 IV-VII klass.

17.00 helilooja MÄRT HUNDI laulude kontsert ja
juubeli tähistamine.

NB! Osavõtust teatada Muusikamajja hiljemalt 10.
märtsiks.

OMALOOMINGUKONKURSI
KIRJANDUSAUHINNAD

Peapreemiad

SVEN TÕNIS PUSKAR - põhikooli proosapreemia
ANN MIRJAM VAIKLA - põhikooli lühiproosapreemia
HÕBE ILUS- põhikooli luulepreemia
ELSE MARE LAGERSPETZ, MAGDALEENA MAASIK -
algkooli peapreemia

Ergutuspreemiad

Algkooli ergutuspreemiad:
KARL MARKUS ANTSON, JOEL MARKUS ANTSON,
JAKOB TULVE, KATARIINA TIRMASTE, MONA
MIKKIN, JOHANNA MARIA JUHANDI, JOONAS
SARAPUU

Põhikooli ergutuspreemiad:
KAREL LUIGA, CATHY TOMSON, LOTA VIIK, INGEL
VAIKLA, ELISABETH PETERSON, SAARA
HUIMERIND, MIRJAM PARVE, KÄRT SÕBER,
MARGARET KELOMEES

Gümnaasiumi ergutuspreemiad
MIRKO RAJAS, MARION JUHTUND, JAAN KOKK

Þürii  kiidab ja tänab kõiki  kirjandusvõistlusel
osalenud õpilasi ning noori suleseppi innustanud

õpetajaid ja vanemaid!

THEA REHEPAPPI

poja sünni puhul! (23.veebruaril)

nÕnnitleme


