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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVALAPS:
MERLE SUURKASK  11.09

Vanematekogu 2. 09

nVanematekogu avaldab kiitust koolilaada idee autorile
ja korraldajale lapsevanem TIINA LEBASELE ja tema
abilisele ANU REIDAKULE! Leiti, et ettevõtmine peaks
kujunema traditsiooniks. Arutati, kuidas järgmisel aastal
võiks ideed edasi arendada:

- kaasata korraldamisse rohkem vanemaid;
- kutsuda rohkem müüjaid (näit sõnaraamatud,
koolikotid, kirjastused);
- viia koolivormi müük eraldi klassi ja võimaldada
selle eest maksmist koha peal.

Peeter tegi ettepaneku, et algklasside käsitöötundides
võiks ühiselt raamatutele paberid ümber panna, sest
muidu jäävad need paljudel üldse panemata.

nArutati, kuidas kasutada 21. saj kooli raames tulnud
raha õppevahendite ostmiseks (69 000 krooni). Raha
tuli koos täpse nimekirjaga, mida võib osta. See teeb
valiku raskeks, sest paljud õppevahendid on eelmistel
aastatel juba muretsetud, mida aga tegelikult vaja oleks,
seda nimekirjas pahatihti ei ole. Osakonnajuhatajad
on teinud oma taotlused, mis arutatatakse läbi eraldi
koosolekul.

nLapsevanemate koosolekute ettevalmistamine.
Arutati läbi, milliseid lektoreid kutsuda. Kindlasti peaks
6.-10. klassi vanematele  rääkima narkomaaniaohust.

nMuudatus kalenderplaanis: Mihklipäeva teenistused
lastele 29.09, kontsert Mihkli kirikus kell 18.00.
Õpetajate päeva tähistamine ja uute õpetajate vastuvõtt
reedel, 1. oktoobril.

Suur tänu STEN KAPTENILE, KAIDO      KELBILE
ja ARTUR KERGELE abi eest koolikeskkonna
paremaks muutmisel.

Tiina

nMajandusteenistus

nMiikaeli Ühendus
Uuel aastal jälle uue hooga tegevust läbi mõtlema ja
projekte kirjutama!
Nii oleme jõudu mööda küll teinudki, kuid sel aastal
on seoses tegevuse laiendamisega vaja senisest enam
kokkuhoiule mõelda. Projekti kirjutamisel ja eelarve
tegemisel saame üksteist abistada, sest kogemusi  tuleb
juurde. Rõhutada tahan seda, et kui arendustegevus
hoolikalt läbi mõelda, on olemasolevat rahanatukest
võimalik otstarbekamalt kasutada.
Täpsem info: miikael@vhk.ee

Jõudu soovides
Ingrid

nLAPSEVANEMATE KOOSOLOEKUTE AJAD (muudatused!)
Vene 22 auditooriumis (II korrus)
ESMASPÄEV, 6.09
16.30 II klassid üldküsimused ja loeng teemal
"Tugisüsteemid VHK-s" lektor Urve Külv (VHK psühholoog)
17.30 III klassid üldküsimused ja loeng teemal
"Muusika mõju" lektor Peeter Sarapuu (VHK Muusikakooli
juhataja)
TEISIPÄEV, 7.09 - IV ja V klassid
16.30  - üldküsimused
17.00 - loeng teemal "Perekond ja kodu", lektor Erki Tamm
KOLMAPÄEV, 8.09 - VI ja VII klassid
17.30  üldküsimused
18.00  loeng "Noored ja uimastid", lektor Ellu Eik
NELJAPÄEV, 9.09
16.30 VIII klassid
17.30 IX klassid . Valikud, kutsumus. Valikud VHK
Gümnaasiumis.
NB! KOLMAPÄEVAL, 22.09 kell 18.00 Ellu Eigi lahtine loeng
�Noored ja uimastid�. Kõik vanemad on oodatud!
Registreerimine lapsevanemate koosolekutel.

nKOGUNEMISED JA KLASSIJUHATAJATUNNID
6. septembril toimuvad kogunemised
11.00 algklassid
12.00 7.-9. klassid
14.00 5.-6. klassid
13. septembril on klassijuhataja tund

nALGKOOLI SPORDIPÄEV
10. septembril Nõmme Spordikekuse juures
Täpsem ajakava Aivari käest. Tunde algkoolis sellel päeval ei
toimu.

nEELINFO
16. ja 17. septembril on koolis FOTOGRAAF klassipilte tegemas.

Õnnitleme kunstiõpetaja KÜLLIKIT poja
sünni puhul!

nPõhikool



n SÖÖGIVAHETUNNID:
10.45 � X klass
11.45 � XI klass
12.45 � XII klass

n 9. sepetmbril kell 14.00 tuleb VHK-ga tutvuma 50
Soome Elimäe Gümnaasiumi õpilast ja õpetajat. Anu ja
Ingrid räägivad auditooriumis VHK tegemistest, seejärel
vaatavad külalised meie töökodasid.

n I perioodi 2. nädal
Esmaspäeval
12.00 XI klasside kogunemine auditooriumis
14.00 X klasside kogunemine auditooriumis
14.50 XII klasside kogunemine auditooriumis

Kogunemine on kõigile õpilastele kohustuslik!

nEsmaspäeval, 13.09 kell 17.30 auditooriumis 10. klassi
lapsevanematele ELLU EIGI loeng �Noored ja uimastid�

n Esmaspäeval, 6. septembril kell 16.00 toimub
põhikooli sööklas suvise KIHNU KUNSTILAAGRI
NÄITUSE AVAMINE!
Ühtlasi toimub samal ajal ka KUNSTIKOOLI NOOREMA
ASTME ÕPPEAASTA AVAMINE. Tutvustatakse õpetajaid
ja õppeprogramme!

Anu

nHUVIALARINGID KUNSTIMAJAS

   Mudila
1.Kunst ja muusika   Pille Õnnepalu,
   4 - 6 aastased Imbi Laas K 1000-1145   

   1.-5. klass
1. Kunstiring              Aet Adman   N 1450- 1625

2. Kunstiring              Pille Õnnepalu  K 1400- 1535

3. Meisterdamine      Helen Poll        N 1540- 1715

4. Voltimine (origami) Jaana Jüris     R 1400- 1535

5. Tekstiil (alates 3.kl)  Liisa Kallam    R 1540- 1715   
6. Keraamika (1.-2. kl) Kersti Õun    T 1400- 1535 
7. Keraamika (1.-2. kl) Madli Väli        R 1400-1445 
8. Keraamika  (3.-5. kl) Kersti Õun      N 1540-1715 

9. Puidutöö  (1.-2. kl)    Indrek Roosi  K 1450-1625  

10.Puidutöö  (3.-5. kl)   Indrek Roosi   N 1450-1625  

    6.-9.klass
1. Keraamika            Rita Randmaa   T 15 40-17 15

2. Keraamika            Kersti Õun      E 15 40- 17 15

3. Metall  (7.- 12.kl)         Aet Adman      R 15 40- 17 15   

   10.-12. klass ja täiskasvanud
1. Joonistamine   Toomas Tõnisoo K 17 15- 19 30

2. Maalimine         Reet Reidak T 17 15- 19 30

3. Tekstiil                 Liisa Kallam     E 17 15- 18 45

4. Raamatuköitmine Helen Poll         N 17 15- 18 45

5. Metall                  Väino Niitvägi T 15 40- 17 15

6. Metall                  Väino Niitvägi  E 17 15- 18 45

7. Kultuuriklubi       Anneli Porri   K 16 30- 18 00

Ringid alustavad tööd alates 6. septembrist.
Info ja registreerimine: tel. 6996150; jjaana@colleduc.ee

n Järgmisel nädalal avatakse järgmised
GRAAFIKATRIENNAALI NÄITUSED:
Tallinna XIII Graafikatriennaali laste- ja noortenäituse
pidulik avamine 7. septembril kell 16 Tallinna
Keskraamatukogus (Estonia pst 8).
Kullo Lastegalerii näitus "Iseendaga olemine" jääb avatuks
19. septembrini. Galerii avatud K-E 11-17
Tallinna Keskraamatukkogu näitus "Kunstnikuraamat"
jääb avatuks kuni 30.09. Uksed lahti E-R 10-19 L 10-17
Tallinna XIII Graafikatriennaali noortenäituse  �YOU
AIN'T SEEN ME, RIGHT?!� pidulik avamine 9. septembril
kell 16 Eesti Okupatsioonide muuseumis (Toompea 8).
Kuraator Anneli Porri.
Näitus on avatud 10.- 29. septembrini
Eesti Kunstakadeemias galeriis, Tartu mnt 1, E-P 10-18
Eesti Okupatsioonide muuseumis, Toompea 8, T-P 11-18

Anneli Porri

nMuusikamaja
MUUSIKAMAJA OOTAB RINGIDESSE

Mudilaste folklooriring �Veerik� � õpetaja EVE PADAR
Vanad traditsioonilised lastelaulud, rahvalikud mängud ja
tantsud 2-6 aastastele lastele koos vanematega.
Põhiline siht on arendada lapse loovust ja emakeelset
eneseväljendusoskust eesti folkloori kaudu.
Kolmapäeviti Muusikamaja klassis 11.00 - 11.45 (alustab
8. septembril)
Õppetasu 100.- kuus (teine laps 75.- kuus)

Pereklubi � õpetaja MEELIKA HAINSOO
Pärimuslikud mängud-laulud-tantsud 3 - 6 aastastele lastele
koos vanematega.
Teisipäeviti Muusikamaja saalis 17.30-19.00
(alustab 7. septembril)
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 100.- kuus)

Muusikaring 4-6 aastastele lastele � õpetaja IMBI LAAS
Tunnid toimuvad VHK Põhikooli ruumides (Pühavaimu
8, uksekell!) kolmapäeviti 11.00-11.45 (alustab 22.sept.).
Tunnile on soovitav juurde sobitada kunstiring (õpetaja
Pille Õnnepalu), mis toimub samas majas enne
muusikatundi (vt. Kunstimaja ringid).
Muusikaringi õppetasu 100.- kuus (teine laps 75.- kuus),

6-aastaste muusikaring VHK eelkooli lastele - õpetaja IMBI
LAAS (alustab oktoobris)
Õppetasu 100.- kuus

Registreerimine tel 6996161 või aive@colleduc.ee

nKunstimajanGümnaasium

Virge juurest saab sel sügisel jälle METT osta, 70 kr/kilo
Liitrites (sellise mõõduga purgitäied on saadaval):
0,5 liitrit - 50 krooni; 0,72 liitrit - 70 krooni
3 liitrit - 300 krooni

Info 6996100; virge@colleduc.ee

nErakuulutus



nVAIKUSE MUUSIKA SUVI

Suvi oli muusikaline ja tihe nagu tavaliselt. Esinesime
Rakvere linnuses, Maardu mõisaõues, Haapsalu lossihoovis,
Tallinnas keskaja turul ja Tartu Hansapäevadel. Eesti
noortele vanamuusikutele oli korraldatud sel suvel kaks
festivali - Kuressaares ja Hiiumaal.

Kõige meeldejäävam  aga oli Viljandi Vanamuusika Festivalil
ära õpitud ja ette kantud 13. saj. liturgiline draama Ludus
Danielis Neeme Punderi juhatusel. See õnnestus üle ootuste
hästi, kuid tähtsam on vast see, et noored said kokkupuute
nii sisuka muusikaga.

Juulis oli meil külas Leipzigi noorte vanamuusikaansambel
Michael Praetorius. Nad andsid kontserdi meie
Muusikamajas ja ka Kuressaares. Valdav enamik
repertuaarist mängiti ja lauldi küllaltki suure koosseisuga,
kasutades arvukat instrumentaariumi. Meie noorte arvamuse
kohaselt laulsid nad meist paremini, pillimänguga oli lugu
vist vastupidi, kuigi kaks neiut mängisid neil suurepäraselt
zinki. Oleme kutsutud ka vastukülaskäigule Leipzigisse,
mille üle on meil väga hea meel, sest see ansambel on meiega
sarnasem kui ükski teine.

Sellele järgnes osavõtt Kalmari (Rootsi) keskaja festivalist,
kus esinesime kahel korral. Kuulsime seal ka paari
ansamblit. Eriti meeldis meile ansambel Falsburdone oma
lihtsa, kuid väga elegantse laulu ja mänguga.

Suve suurima elamuse pakkus meile koostöö Vilniuse
gregooriuse lauljate ja Vilniuse Konservatooriumi koori
Brevisega Leedus, Kraþiais.

Kraþiai küla on olnud kogu Leedu vaimuelu keskus juba
paganluse aegadest ja jätkuvalt ka pärast kristluse vastu
võtmist. Tänaseks on vaid väike osa kloostritest ja kirikutest
seal säilinud, kuid leedukad kavatsevad selle keskuse taas
üles ehitada. Kolm päeva tegime proove ja neljandal päeval
kandsime kirikus ette prantsuse 13. saj. liturgilise draama
Que queritis? (Keda otsite?) e. Kolm Mariat. Tegu on
ülestõusmislooga, kus palju tegelasi, tervelt 20 lauljat, kes
olid kõik väga head, ka lavastus oli suurejooneline ja üsna
kallis. On lootust, et see Euroopa
esiettekanne nüüd, meie kaasajal, ei jää
viimaseks ja võib-olla jõuab ta ka Eestisse.

Ja viimane reis oli Taani, kus Horsensis
toimus traditsiooniline keskaja festival.

Meie stuudios on jätkuvalt vabu kohti,
tere tulemast!

Tõnu Sepp

nVANALINNA MUUSIKAMAJA TÜTARLASTEKOORI
REISIST NORRA KUNINGRIIKI

23.-30. augustil käisid tüdrukud kontsertreisil marsruudil
Tallinn-Helsingi-Turu-Stokholm-Trondheim-Oslo-
Stokholm-Kappelskär-Paldiski-Tallinn. Nende päevade sisse
mahtus päris palju � karaoke laeval, õõnes tunne kõhus,
kui buss mägedes kõikus ja loksutas, kõvavõitu magamisase,
köögitoimkonnad, 1 põhjapõder ja pikakarvalised lambad,
fjordid, vastuvõtjate külalislahkus ja nakatava naeruga
inimesed, merekarpide ja krabijäänuste korjamine mõõna
ajal, ülisihvakad kuused, arusaamatu värvusega jõevesi,
praamiliiklus, kus peaaegu sadamasse jõudes antakse ikkagi
tagasikäik, et ära tuua kiirabiauto, jne. jne. Ning esinemised
� väljasõidul 5000 elanikuga Orlandi saarele (mis oli
tegelikult rohkem nii poolsaare moodi saar) jõudsime
kohaliku muusikakooli avaaktusele ja hiljem andsime
kontserdi kirikus, kus igaüks (!) sai tänutäheks roosi. Ja
siis algas ülitihe neljapäev üsna ootamatu ja improviseeritud
esinemisega Melhusi ametikoolis, mis õpetab välja
medõdesid, jätkus seejärel 20-minutise kavaga Nidarosdomis
- Norra kroonimiskirikus, Põhjamaade suurimas gooti
katedraalis (ning ohjeldamatu pitsasöömisega Trondheimi
teletorni restoranis) ja lõppes kontserdiga Horgi kirikus,
mis ühtlasi tähistas kohaliku organisti, meid Norrasse
kutsunud Lars Hoisethi (kes on kõigi arvates �väga lahe�)
60. juubelit (oh neid kooke ja torte �). Edasi? Veel üks
esinemine � seekord väikeses ja hubases vanadekodus, kus
meid kostitati ahjusoojade kuklite ja nutikate ideedega
käsitöötundideks ning järgnes päev Trondheimis, igaüks
kõndimas endale meelepäraseid radu pidi. Siis pakkisime
taas (magamis-) kotid ja sõitsime üle mägede Oslosse, kus
meid ootas Vestre Berum Pikekor, äraseletatult ainus
tütarlastekoor Oslo kandis, mille liikmeks saamiseks peab
läbi käima �luukambrist� ja läbima aastase
ettevalmistusperioodi. Kuidas kodumajutus (hästi) läks,
tuleb küsida igalt lauljalt eraldi � ruumipuudus ju! Igatahes
ootame oma uusi sõpru rahvusvahelisele koorifestivalile
Tallinn 2005 juba aprillikuus.
Ja lõpetuseks � SUUR TÄNU kõigile, kes mõtte ja teoga
meie ettevõtmisele kaasa aitasid.

Kaja Kappel

Identiteeti otsimas

n Suvekroonikat


