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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

AIVAR SAAR  13.09
JAVIER RIERA SANS  14.09

TIIT KIIK  14.09
TRIINU TAMM  14.09

IRJA TUUS  16.09
TIIA EVARDT  16.09

HELEN HOYER  17.09

����������������������������

Projekti "Nägemispuudega õpilane VHK-s" heaks on meile
annetatud 200 piletit

muusikalise lavastuse GEORG eelesietendusele

15. novembril kell 19.00 Tallinna Linnahallis
Pileti hind on 120.- krooni
Piletit ostes on  võimalus teha annetus nägemispuudega õpilaste
toetuseks. Oleme iga annetuse eest väga tänulikud.
Piletid  on Virge käes Vene tn. 22 kantseleis.
Etenduse tutvustust vt kodulehelt.

Ingrid

Vanematekogu 8.09

nConsiliumi I poolaasta tööplaani arutelu ja Consiliumi
koosseisu kinnitamine

nVaadati üle ühiskondlike tööde nimekiri. Osakonnad,
kes ei ole oma nimekirja veel esitanud, peaksid seda
lähiajal kindlasti tegema.

nUute õpetajate juhendamine. Kinnitatakse järgmises
Vanematekogus.

nÜlevaade ainesektsioonide tööplaanide olemasolust.

nJärelaitamise graafikud peaksid lähiajal valmima.

nInfotehnoloogia probleemid. Taniel mõtleb välja
lahenduse, kuidas rikete teated registreerida otse
arvutisse, nii et automaatselt fikseeritakse teatamise aeg.

nÜlevaade Trialogose festivalist.

10. septembril kell 11.00 toimub Tallinnas Oleviste
kirikus ISA PHILIPPE JOURDANI PIISKOPIKS
PÜHITSEMISE PIDULIK JUMALATEENISTUS,
kus osalevad VHK kontsertkoorid.

Sündmust näidatakse samal päeval kell 14.00  Eesti
Televisioonis.
Jumalateenistusel osalevad  Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor ja Püha Miikaeli Poistekoor.
Kooridel kohal olla 10.00 heliprooviks.
VHK Muusikakooli orkester osaleb pidustustel samal
päeval kell 16.00 Katoliku kirikus (Vene tn).

nPüha Miikaeli Kolleegium

Järgmine PMK direktooriumi koosolek toimub
teisipäeval, 13.09 kell 14.00 Keeltemajas, tuba  220A.

Aime

nMissa

n Trialogos
26. september - 2. oktoober

Festivali teemaks on “INIMENE KUI IME –
INIMENE KUI KATASTROOF”.
Kultuuri-imede ja mõtlematuse-katastroofide valgus-
pimeduse piirimail otsib TriaLogos põhjusi ja reaalseid
teid rahvuslike, erialaste ja perekondlike kogukondade
elluäratamiseks. Omaenda rahvuslike kultuurijuurte
määratlemise vältimatuks osaks on dialoogi arendamine
teiste kohalolevate kultuuride esindajatega. Igal erineval
Eestimaa rahvuskultuuriühendusel on kusagil maailmas
oma suured tipud, mis vaimustavad kõiki, sõltumata
rahvusest ja sotsiaalsest kuuluvusest, äratavad igaühe
huvi selle kultuuri vastu.  Nende tippude kohaletulek
ja omavaheline dialoog sõna, heli, pildi jm.
vormikujundites on pannud meie külastajate silmad alati
särama ning andnud uusi ideid kohaliku elu
kitsaskohtade lahendamiseks.

nMiikaeli Ühendus

Vanalinna Hariduskolleegiumi pere õnnitleb
VASTPÜHITSETUD EESTIMAA PIISKOPPI PHILIPPE
JOURDANI!
Kiitus laupäeval Oleviste kirikus esinenud KOORIDELE ja
DIRIGENTIDELE!
Isa Philippe´i pöördumine esinejate poole:

Ma tänan teid südamest abi eest. Eelolev tseremoonia on väga tähtis nii
Eesti Katoliku Kirikule, kui minule isiklikult. See on ka viimane kingitus,
mille tegi Eestile paavst Johannes Paulus II mõned päevad enne surma.
Liigutav on mõelda, et selle suure paavsti viimane pastoraalne otsus puudutas
just Eestit!
Piiskopiks pühitsemise tseremoonia keskmes on Kristus. Me koguneme
Oleviste kirikusse Teda kummardama ja austama. Kui 14. sajandil inimesed
pühendasid Jumalale oma parima, ehitades Talle sellise suurepärase pühakoja,
siis meie, 21. sajandi inimesed, tahame Talle pühendada kogu selle ilu, mis
tuleb meie südametest, kätest ja mõistusest.
Ma tänan teid, et saame oma armastussõnad Kristusele öelda teie pillide ja
häälte kaudu.
Jumal õnnistagu Teid ja teie perekondi!
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nOTSITAKSE KORTERIT
Septembri lõpus jõuab Sokratese programmi raames Eestisse
Beata Burzykowska, kes hakkab õpetama gümnaasiumis
prantsuse keelt. Kuni mai lõpuni oleks talle vaja elamispinda.
Hästi sobiks mõni (vannitoaga) kööktuba, soovitavalt
kesklinna lähedal, keskküttega ja möbleeritud. Tal oleks
võimalik maksta (kõik kokku) 3000-3500 krooni kuus. Kõik
pakkumised on oodatud! Nendest paluks teada anda kas
sekretär Mairile telefonil 6996 130 (jätta oma
telefoninumber tagasi helistamiseks) või meiliaadressil
triin@colleduc.ee.

nKuulutus

n Gümnaasium
nHead gümnasistid! Et vältida pikas järjekorras seismist ja
meie hea Mari hulluksajamist, pidage palun kinni söömise

graafikust! Peame ka meeles pidama, et kohtade arv sööklas
on piiratud, aga süüa tahavad kõik.

n Gümnasistid! Valige esindajad ÕPILASOMA-
VALITSUSSE. Igast klassist kaks õpilast. Esimene ÕOV
kogunemine neljapäeval, 15.09 kell 13.00 ruumis KK-B

nPILDISTAMINE 14. ja 15. septembril. Täpsemad
klasside ajad selguvad esmaspäeval.

nEelinfo!
REBASTE RISTIMINE toimub 22. ja 23. septembril

nPõhikool nMuusikamaja

nEsmaspäeval KOGUNEMINE. Teemaks kokkuvõte
spordipäevast. Järgneb klassijuhataja tund.

nPILDISTAMINE
Kolmapäeval, 14.09 ja neljapäeval, 15.09 toimub
põhikoolis pildistamine. Klassijuhatajatel palume
registreeruda pildistamiseks põhikooli õpetajate toas.

nKORRAPIDAMISEST!!!
Õpetajatel palume täita Kristeli juures korrapidamise graafik.
Palume valida korrapidamiseks sobivad vahetunnid.
Korrapidamisega alustame esmaspäevast, 12.

septembrist.
Lepiti kokku, et klassijuhatajad hindavad päeva lõpul
koristatud klassiruumi.

nKLASSIJUHATAJA!
Tasuta toidu ja Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuse
õppemaksusoodustuse avaldused on oodatud kuni 13.

septembrini (Agnese juurde avalduste kasti).

n Vanalinna Muusikamaja RINGIDES ja
LAULUSTUUDIOS on veel vabu kohti! Vt allpool.
Üleregistreeritud on pillistuudiotesse soovijaid, loodetavasti
leiame septembri esimesel poolel kõigile soovijatele õpetajad.

nTANTSUKLUBI alustas 30. augustil ja 14. septembril

astuge jälle sisse. Tantsude õppimine toimub klubilises
vormis, kolmapäeviti üle nädala. Eriti oodatud on
gümnasistid, lapsevanemad ja õpetajad!!! Õppemaksu ei ole.
Vaata ka kodulehelt.

nKOHVICUM avatud 10.00 - 23.00. VHK õpilastele
maksab ÕPILASTEE 3 krooni!
Kohvicumi juhataja Eike oleks nõus tegema klassijuhataja
tunni ajal kohvikutunde, räägiks kohvikukultuurist ja
kommetest. Palun klassijuhatajatel võtta ühendust.

Aive Sarapuu

nMuusikakool

RINGID EELKOOLIEALISTELE:
Folklooriring "Veerik" – õpetaja Eve Padar
Vanad traditsioonilised lastelaulud, rahvalikud mängud ja
tantsud. 4-6-aastastele lastele koos vanematega.
Kolmapäeviti Muusikamaja klassis 12.00 -13.30
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 100.- kuus)
Pereklubi – õpetaja Leanne Barbo
Pärimuslikud mängud-laulud-tantsud 3 -6-aastastele lastele
koos vanematega.
Teisipäeviti Muusikamaja saalis 17.30-19.00
Õppetasu 200.- kuus (teine laps 100.- kuus)
6-aastaste muusikaring VHK eelkooli lastele - õpetaja
Imbi Laas (alustab registreerimist ja tegevust oktoobris)
Õppetasu 100.- kuus
STUUDIOD 2005/2006
Laulustuudio – individuaalõpe, õpetaja Elo Toodo
Võimalus gümnaasiumiealistel tegeleda süvendatult pop- ja
jazz-lauluga.
Alustab septembri teisel nädalal.
Õppetasu 380.- kuus
Robert Jürjendali kitarristuudio – individuaalõpe
Info: robert@vhk.ee
Õppetasu 380.- kuus
Pillistuudiod – individuaalõpe algkoolist gümnaasiumini
(klaver, plokkflööt, kitarr).
õpetaja Evelin Kivirand cuenca@hot.ee
Õppetasu 380.- kuus.
NB!Soovijaid on registreerunud tunduvalt rohkem kui on
pakkuda õpetajaid ja ruume. Otsime uut kitarriõpetajat.
Loodetavasti saame alustada poolest septembrist...
Registreerunutega võtame kuu esimesel poolel ühendust.
Stuudio Vaikuse Muusika

Võimalus saada oma muusikaharidusele parim baas
vanamuusika näol.
Õppetasu 380.- kuus.
Õpetajad Tõnu Sepp, Taivo Niitvägi ja Brigitta Davidjants
Eelregistreerimine ja info: Tõnu Sepp 5187873;
tonujoosepsepp@hot.ee

Stuudiote kohta info tel. 6996 161 või aive@vhk.ee

Muusikakooli õpilaste KONTSERT 15. septembril kell

17.00 Muusikamajas

nHELEN KAASIK ootab kolmapäeval, 14. septembril

kell 15.00 gümnaasiumi söökla väikeses söögitoas kohvile
ja kringlile!


