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“Ilusa ilma lood”

Mina käisin 5. märtsil kuulamas
Vanalinna Muusikamajas kontserti
“Ilusa ilma lood”. Sellel kontserdil
esitati Ester Mäe lugusid. Seal esinesid Vanalinna Hariduskolleegiumi
Muusikakooli flöödi-, viiuli-, tšello-,
klaveriõpilased ja Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester. Dirigent oli Rasmus Puur.
Ester Mägi on Eesti helilooja. Ta on
õppinud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ja Moskva Konservatooriumis. Pärast Venemaalt tulekut
oli ta õppejõud Tallinna Riiklikus
Konservatooriumis. Aastal 1999. nimetati ta Eesti Muusikaakadeemia
audoktoriks. Hetkel on Ester Mägi
94 aastat vana. Kõrgest vanusest
hoolimata oli ka Ester Mägi ise kohal
ning kõigil esinejatel oli ka au temaga kohtuda.
Kui Ester Mägi enne viimast lugu
ka natukene endast ja eelnevast
loost rääkis, ütles ta, et suurem osa
kontserdil kõlanud viiulilugusid on
valminud koos Ivi Tiviku abiga. Ivi
Tivik olevat vaadanud kõik lood üle
ning öelnud, kas need on head. Ivi Tivik on tunnustatud eesti viiuldaja ja
muusikapedagoog.
Kontsert meeldis mulle väga. Osal
lugudest oli pealkirjaks omadussõna või tegusõna. Nt: “Lustakalt”,
“Lauldes”, “Naljatades”. Minu arust
mõni pealkiri pigem ei vastanud
tõele. Nt lugu “Lustakalt” oli pigem
sünge ja salapärane kui lustakas.
Esitati ka kaks lugu, mis olid saanud

esikoha selle aasta omaloomingukonkursil: Mia Matilda Lemba „Liblikas” ja Ruuben Miikael Tootseni
„Kui ma kooli keldrit nägin”. Nende
pealkirjade järgi sai mõelda, kuidas
need lood olid üles ehitatud.
Viimase teosena kõlas Ester Mägi
“Vesper” VHK keelpilliorkestri esituses. “Vesper” tähendab õhtupalvet
ja Ester Mägi kirjutas selle teose
pärast seda, kui kuulis Jaani kirikus ilusat oreliteost. Tal oli tunne,
et peab looma teose, mida inimestel
oleks hea ja rahulik kuulata. See oli
väga hea lugu. Keelpilliorkester esitas selle väärikalt ning võttis sellega
kokku ilusa kontserdi.
Villem Vesingi
VHK, 6.P

Tänan VHK Muusikakooli kollektiivi
kutse eest kontserdile Vanalinna
Muusikamajja. Kuulasin huviga kava
“Ilusa ilma lood” ja tajusin, kui väärtuslikku lisa saavad noored oma
põhikooli haridusele muusikakoolist.
See väärtus on muusika, mida saab
seal omandada pilliõppes, musitseerida ansamblis, orkestris ja saada
targaks kuulajaks, kes mõistab ja armastab muusika rikkusi. Soovin seda
kõike VHK Muusikakooli noortele.
Meie ühist meeldivat koosolemist
meenutab ilus foto minu kodus.
Aitäh, oli ilusa ilma päev!
Tervitades Ester Mägi
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1. Koolikülastused. Kersti Nigesen käis külas Soome
Inglise koolil. Vastuvõtjateks olid Petri Vuorinen ja Päivi
Lucander. Mõlemapoolne soov on koostööd ja sõprussuhteid jätkata.
Enel Kotli ja Tiina Veismann tegid väikese ülevaate
Koolmeistrite Nõukogu liikmete külaskäigust GAG
sõpruskoolidesse Soomes. Külastati Järvenpää Lukio ja
Munkkiniemi Koulut.
2. Koolituskava. Koolituskava täpsemaks koostamiseks tehakse kokkuvõte kursustel osalejate soovidest.
Kaasamisel on ka partnerid Hollandist.
3. Ülestõusmispühade nädal. 24. märtsil kell 14.00

teenistus põhikoolile. Täpsustamisel on algkooli plaanid.
4. Kristlike koolide laulupäev toimub 29. märtsil kell
13.00–15.00 Jaani kirikus. Osalevad VHK, Kohila Mõisakool, Toomkool, Johannese Kool, Kaarli Kool, Tartu Katoliku Kool. 7. aprillil kell 19.00 toimub suurte kooride
kontsert Metodisti kirikus.
5. Lubada 8. lennul korradada kooli aias kokkutulek
8. juunil 2016.
6. Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni koosolek
11. märtsil kell 11.00.
Järgmises Vanematekogus: algkooli ülestõusmisnädal,
emakeelepäev, lõpuekskursioonid, 9.A ja B klassiekskursioon.

•Palju õnne, tublid kitarri-, tšello-, kontrabassi- ja akordioniõpilased!
Kolmapäevast pühapäevani toimusid konkursi “Parim noor
instrumentalist 2016” Tallinna ja Tartu konkursid. VHK
õpilased esinesid kõik väga hästi.
I koht:
Karl Rigobert Siivelt (akordion, Tallinna Muusikakool), õp.
Aivi Tilk – I vanuserühm
Olle Jaama (kitarr), õp. Kirill Ogorodnikov – II vanuserühm,
Tartu regioon
Anete Altrov (kitarr), õp. Vahur Kubja – IV vanuserühm
III koht:
Aino Rahel Aimla (tšello), õp. Ruslan Petrov, klaverisaatja
Gerli Ild – I vanuserühm
Ekke Gross (kitarr), õp. Vahur Kubja – II vanuserühm
Emma Kask (kontrabass), õp. Marek Mere, klaverisaatja Tiiu
Sisask – II vanuserühm
Marten Kääramees (kontrabass), õp. Marek Mere, klaverisaatja Tiiu Sisask – III vanuserühm
Mihkel Hirve (kitarr), õp. Kirill Ogorodnikov – III vanuserühm
Kristjan Rikas (kitarr), õp. Kirill Ogorodnikov – IV vanuserühm
Siim Veissmann (akordion, Tallinna Muusikakool), õp. K.
Laas – IV vanuserühm
Tublilt esinesid Liis Lapsanit (õp. Vahur Kubja) ja Karla Soop
(õp. Kirill Ogorodnikov)
Palju õnne lastele, õpetajatele ja peredele!
• Esikoht Alo Mattiiseni muusikapäevadelt!
4.-5.märtsil toimus Jõgeval Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames XX üleriigiline koolinoorte
vokaalansamblite ja V üleriigiline noorte vokaalansamblite
konkurss. Vanalinna Hariduskolleegiumi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja G. Otsa nimelise Muusikakooli segaansambel
25E saavutas segaansamblite (X–XII klass) kategoorias esikoha. Ansambli juhendaja on Kristina Bianca Rantala.
Konkursil osales 55 ansamblit üle Eesti. Üldarvestuses saadi
2. koht, ansamblit edestas ainult Grand Prix saanud Räpina
ja Põlva Muusikakooli Neidude ansambel GRAM OF FUN,
juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi. VHKst laulsid ansamblis Elss Marta Raidmets, Eva-Brita Simson, Rudolf Paul Korp,

Erik Richard Salumäe ja Ats-Anton Varustin.
Palju õnne!
•Kunstiõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus sai
Inga-Maria Jakobson (11.H ) II koha.
Tubli VI-VIII koha sai tasavägisel teadmiste ja oskuste jõukatsumisel kunstivaldkonnas Sirel Tammisto 8. T klassist. Inga
Maria Jakobson esindab VHK-d aprillis toimuval üleriigilisel
kunstiõpetuse olümpiaadil.
• Tallinna koolide moekonkursil “Moelennuk” pälvis II koha
Nele Kurvits ja III koha saajaks osutusid Karel Markus Valdman ja Mari Leppik von Wiren.
Moelennuk on Tallinna koolide moekonkurss, mille korraldajateks on õpilased G5 koolidest (TRK, 21.K, TPL, TIK, GAG).
Nele Kurvitsa kollektsioon kandis nimetust “X2S”, Karel
Markuse ja Mari kolmanda koha saanud kollektsioon oli nimega “Kama 1”.

õnnitlused

muusikakool

•14. märtsil kell 16.30 Vanalinna Muusikamajas muusikakooli õpilaste kontsert
•16. märtsil kell 15.00 Vanalinna Muusikamajas keelpilliosakonna I klassi aastakontsert
•16. märtsil kell 18.00 Vanalinna Muusikamajas Anneli Tanksimäe õpilaste kontsert
•16. märtsil kell 18.00 Olevimägi 8 kitarriosakonna kontsert
•17. märtsil kell 17.00 Vanalinna Muusikamajas keelpilliosakonna II klassi aastakontsert
•18. märtsil kell 19.00 Vanalinna Muusikamajas Kristi Alase
õpilaste kontsert
•19. märtsil kell 12.00 Vanalinna Muusikamajas Elo Toodo
õpilaste kontsert

Muusikakooli õpetajal Anu Randmal
sündis reedel, 4. märtsil tütar.
Õnnitleme!
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õpilasansamblite päev

6. märtsil said Tallinna Vanalinna Muusikamajas kokku lapsed üle Eesti, et võtta osa 2. õpilasansamblite päevast „Teeme
koos“. Kohale tuldi nii Narvast, Paldiskist, Rakverest, Tabiverest, Tartust, Harjumaalt, Tallinnast kui ka mujalt. Osalejate
arvuks oli 228 last ja õpetajat 15 koolist. Muusikaliselt olid ettekantud teosed väga nauditavad, kontsertide jooksul sai
mitmekordselt kinnitust väide meie muusika- ja huvikoolide kõrgest tasemest. Pillide ja koosseisude valik oli väga mitmekesine. Suuremate viiuli-, kandle- ja puhkpilliansamblite kõrval oli ka kammerlikumaid klaveri-, viiuli-, flöödiduosid, ja suur
hulk nende vahepeale jäävaid koosseise. Esindatud olid kõik pillirühmad, nende hulgas ka hääl ja trummikomplekt. Hõlmatud said ka kõik ajastud – vanamuusikast Imagine Dragons’ini. Kõik kolm kontserti olid seetõttu vaheldusrikkad ja huvitavad. Õpilaste nägudelt peegeldus rõõm muusikast ja koosmusitseerimisest, mis oligi õpilasansamblite päeva peamine
eesmärk.
Merike Poom, VHK klaveriõpetaja, õpilasansamblite päeva "Teeme koos" korraldaja

omaloomingukonkurss 2016
MUUSIKA AUHINNAD
PEAPREEMIAD

I klass
klaveripala “Minu koolipäev”
Mattias Altmanis
klavessiinipala “Minu kool”
Mari Kastehein
kitarripala “Hunt luurab Kolga talu
metsas”
Siur Jehe
II klass
klaveripala neljale käele “Õnnetu ja
õnnelik teekond kooli”
Olivia Liselle Tähismaa ja Kätrin
Kärsna
III klass
klaveripala “Kui ma kooli keldrit
nägin”
Ruuben Miikael Tootsen
klaveripala “Tutti-frutti”
Elisabet Rebane
IV klass
klaveripala “Liblikas ”, („Kooli kummitus“, „Mõeldes isast“)
Mia Matilda Lemba
klaveripala “Voolav jõgi”
Aleksander Mustonen
klaveripala “Koduhaldjas”
Miia Palm
V–VII klass
klaveripala “Metsaäärne oja”
Suvi Sumberg
IX–XI klass
pala tšellole ja klaverile “Kodus on
parem”
Ann-Lisett Rebane
ERIPREEMIAD
I klass
hea mõtte preemia – kitarripala
“Vaheaja süit”
Karla Soop

karakteri preemia – tsükkel “Kitarri
vihik”
Mihkel Paide
meeldejääva meloodia preemia –
kitarripala “Kitarri kingitused”
Iko Oja
sõna ja muusika preemia – klaveripala “Koolilaps”
Uljana Luup
püsivuse preemia – klaveripala
“Rõõmus päev koolis”
Marianne Haljas
preemia muusika ja matemaatika
seoste ühildamise eest – klaveripala
“Peast arvutamine”
Johannes Thor Urke
preemia hea meeleolu tabamise eest
– klaveripala “Kurb laulutund”
Säde Karmen Isotamm
julge helikeele preemia – klaveripala
“Minu koolitee”
Brigita Tamm
II klass
huvitava harmoonia preemia –
klaveripala “Kodutöö”
Lauren Etverk
julge esituse preemia – klaveripala
“Üksinda koolis”
Gregor Gustav Kisel
III klass
kolmkõlade leidliku kasutamise
preemia klaveripala “Kolmkõlarong
sõidab koju”
Marta Liise Demjanov (PMK)
looduspildi kujutamise preemia
– klaveripala “Lumetorm klassiaknast”
Rahel Raudne
rütmi eripreemia – klaveripala
“Karu tantsib sambat”
Sofia Amelii Laansoo

IV klass
hea kujundi preemia – klaveripala
“Hommik Vene tänaval”
Roosi-Mari Kivi
filmiliku muusika preemia – klaveripala “Aeg”
Anna Pärt
huvitava meeleolu preemia –
klaveripala “Dream dimensions
(Unenäo dimensioonid)”
Oliver Laimets
V–VII klass
pärimusmuusika preemia – viiulipala “Õhtu Õrsaval”
Olle Ilmar Jaama
laulva teema preemia – klaveripala
“Porilomp ja päikesekiir”
Anna Elise Põldmäe
olustiku peegelduse preemia –
vioolapala “Suvi”
Mari Perens
hea stsenaariumi ja efektide
preemia – klaveripala “36 tundi”
Loore Laimets ja Beatrice Hellrand
IX–XI klass
viljaka loomingulise tegevuse
preemia
Katariina Kivi
julgete katsetuste preemia viiulipala
“Ahelreaktsioon”
Arpad Kääramees, Karl Korts
soojuse preemia – pala viiulile ja
kandlele “Kodus”
Marite ja Mirtel Oroperv
Suured tänud õpetajatele-juhendajatele: Ene Nael, Anastassia Obili,
Katri Rebane, Merike Poom, Anneli Tanksimäe, Karin Suss, Kirill
Ogorodnikov, Elo Toodo.
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kehakultuuri õppediivan

Kesklinna koolide 3.-7.klasside spordimängud
Rahvastepallis jõudsid sellel aastal finaalturniirile 3. klassi poisid, 4. klassi tüdrukud ja 4.
klassi poisid. Kõige paremini läks 3. klassi poistel, kes läbisid kogu turniiri ilma kaotuseta
ja tulid Kesklinna meistriteks! 4. klassi poisid kaotasid ainult ühe mängu finaalturniiril ning
saavutasid II koha. 4. klassi tüdrukud saavutasid kokkuvõttes 6. koha.
Suusatamise võistlustel Nõmme Spordikeskuses saavutas OLLE ILMAR JAAMA 3.–5.klassi
poiste arvestuses I koha ja EKE MADIS HABAKUK 9. koha. Poiste arvestuses sai VHK võistkond
4. koha ja tüdrukute võistkond 9. koha. 6.-7.klassi tüdrukud (LUISA LOTTA TEREP, EMMA KUTMAN, LIISBET SAAR ja JOHANNA LAURA LAIKMAA) saavutasid koolidest I koha. Individuaalselt
saavutas Luisa Lotta II koha ja Emma 5. koha. Poiste arvestuses saadi koolidest 4. koht. Individuaalselt oli OSKAR RAUDNE kuues ja FREDERIK MUSTONEN kaheksas.

Tallinna koolinoorte spordimängud
Lumised olud Nõmme Spordikeskuses lubasid sellel aastal ära pidada ka esialgu edasi lükatud suusavõistlused. VHK õpilased olid tublid. Gümnaasiumi noormeeste arvestuses saavutati kokkuvõttes III koht (CHRISTOPHER KALEV, ALEKSANDER EINPALU, LAUR LILIENBERG ja
JOHAN HALDNA). Individuaalselt saavutas Christopher 4. koha, 4. koht saadi ka teatesuusatamises. Gümnaasiumi neiud üllatasid isesennast ja õpetajat teatesõidu II kohaga (BRITA
LIIVAMAA, LAURA-MARIA VAHIMETS ja ANNABEL MATKUR). Individuaalselt oli Brita neljas.
Kokkuvõttes neidudele 8. koht.
Põhikooli tüdrukud saavutasid nii teatesõidus (LUISA LOTTA TEREP, JOHANNA LAURA LAIKMAA, EMMA KUTMAN) kui ka kokkuvõttes 5. koha. Individuaaldistantsi sõitsid veel LIISBET
SAAR ja ELIISE LIND. Põhikooli poisid saavutasid kokkuvõttes 9. koha. Individuaalselt oli meie
parim OLLE ILMAR JAAMA (18.koht).

Vanalinna
Hariduskolleegium

www.vhk.ee
Vene 22
Tallinn 10123
tel: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

