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1.Kalendrisündmused.
Lõpuaktused: Põhikool 16. juuni; gümnaasium 17.
juuni – võib veel muutuda.
Taani õpilased külas 4.–11. oktoobril. Tuleb 7 õpilast
5.–8. klassi.
Tuuleviiulid on kontsertreisil Poolas 29. septembrist
kuni 2. oktoobrini.
Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse reedel,
30. septembril. Muusikakooli õpilased esinevad algklassidele.
2. Vanematekogu uus liige on Maria Peterson, kes
koordineerib sellest õppeaastast teatriprogrammi
tööd.
3. Mihklipäeva tähistamine. 29. septembril kell 9.00
VHK 1.–4. klassi teenistus; PMK teenistus kell 10.00. VHK
5.–12. klasside kontsert-teenistus Jaani kirikus kell 17.
Gümnasistid teevad põhikooli klassidele kooli sünni-

päeva puhul tordid. PMK korraldab sel päeval perepäeva, kus toimuvad mitmed töötoad.
4. Raamatukogu töö korraldamine. Täpsustati
raamatukoguhoidjate töökorraldust ja –ülesandeid.
5. Lastekirjandusega tegelev kirjastus Usborne soovib korraldada 10.-11. oktoobril raamatulaada.
Vanematekogu leidis, et selleks võiks parim koht olla
Kloostri Ait. Piret tegeleb.
6. Gümnaasiumis avatakse 3. oktoobril kohvik. Eestvedajaks on Liina Kolk.
7. Vahetusõpilasega Nissi koolist tegeleb Alar.
8. Arutati lapsevanemate koosolekutel esitatud
ettepanekut, et alates 6. klassist võiks arenguvestlustel
osaleda ka õpilane.
9. Väikeklassidesse ja Kohila Mõisakooli tulevad praktikandid. Periood ja nimed täpsustamisel.

Armas koolipere! Ootame teid neljapäeval, 29. septembril
teenistustele, et tähistada mihklipäeva ja kooli sünnipäeva.
VHK algkooli teenistus
9:00 Peeter-Pauli katedraalis
Püha Miikaeli kool
10:00 Peeter-Pauli katedraalis
VHK kontsert-teenistus (5.–12. klass)
17:00 Jaani kirikus
Esinevad VHK muusikakollektiivid.
X klassi õpilastele antakse pidulikult üle kooli sõrmused.

UUDISEID TEATRIKOOLIST

EMTA rektori kutsel läksin tööle lavakunstikooli juhatajaks. Eesti teatrihariduse käekäik on mind huvitanud aastakümneid, on mulle oluline ja tahan kaasa aidata selle heale edenemisele.
Loodan, et minu side VHK Teatrikooliga jääb alles, küll ei saa ma enam niipalju aega pühendada koolitegevuse edendamiseks. Sestap otsustasime koos VHK juhtkonnaga anda meie Teatrikooli üldjuhtimine üle Maria Petersonile, kes on
selle kooli pedagoogilises töös osalenud 18 aastat, tunneb hästi kooli tegevuskava, meetodit, tahab ja oskab kavandada
võimalikke uusi arengusuundi.
Jään ka ise teatrikooli elu tegevust ja arenguid huviga jälgima ja olen vajadusel abiks nõu ja teoga.
Lembit Peterson

TÄNUKIRI TEADUSKOOLIST

Eelmisel õppeaastal osales Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Johannes Magnus Aule üleriigilisel filosoofiaolümpiaadil.
Täname meeldiva koostöö eest teie kooli, eriti aga juhendajat Sanne Haabi! Kindlasti arendas olümpiaadil osalemine õpilaste
mõtlemisoskusi, teiselt poolt aitas nende osalemine kaasa olümpiaadiliikumise arengule. Loodame, et teie koolist võrsub ka
sel õppeaastal tublisid osalejaid.
Žürii ja korralduskomitee nimel Leo Luks; TÜ teaduskooli nimel Mihkel Kree.
Vaata filosoofiaolümpiaadi juhendit Teaduskooli kodulehelt: teaduskool.ut.ee
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GÜMNAASIUMI KUNSTILAAGER
VHK Gümnaasiumi kunstiõpilaste laager, kus osalesid 10.
ja 11. klassi lõpetanud õpilased, toimus selle aasta juunis
Kohila Mõisakoolis. Saime elada mõisas kolm päeva, joonistada-maalida kauneid interjööre ja maastikuvaateid. Näituse kujundab ja paneb üles 12. klassi kunstirühm. Näitus
on avatud Kloostri Aidas.

ÕNNITLEME

Viiuliõpetaja Kristi Alas pälvis Kultuurikapitali Helikunsti
sihtkapitali tunnustuspreemia. Kristi Alas töötab Lasnamäe Muusikakoolis ja VHK muusikakoolis.
Tunnustuspreemiate üleandmine toimub pühapäeval, 25.
septembril Rahvusooper Estonia Talveaias koostöös Eesti
Muusikakoolide Liiduga.

KAMINAMUUSIKA AVAKONTSERT
Laupäeval, 17. septembril toimus Muusikamajas KAMINAMUUSIKA sügishooaja avakontsert “PÕHJALA MEELEOLUD”.
Musitseerisid Rebecka Karlsson (Rootsi) viiulil ja Marju Riisikamp (Eesti) klaveril.
Kontserdi kava oli koostatud läbi skandinaavia muusika
prisma. Muusikaajaloo suurmeeste Wolfgang Amadeus
Mozarti ja Max Bruchi kõrval kuulsime rootsi ja eesti heliloojate muusikalukku jäänud kompositsioone. Unistuslikult kaunis on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi muusikaline
fluidum viiuli ja klaveri koosluses. Mozarti helind oli võetud kavva väljendamaks energiat ja rõõmu, mida kumbki
duopartner on sellest muusikast ammutanud. Rootsi heliloojate Lars-Erik Larssoni ja Tor Aulini nimed figureerivad
Eesti interpreetide kontserdikavades harva, kuid vääriksid
oma põhjamaiselt karge ilu poolest erilist tähelepanu. Artur Lemba “Armastuse poeem” on tuntumaid teoseid meie
viiuldajate repertuaaris, aga laupäevasel kontserdil oli kõigil
võimalus nautida kuidas see helind rootslanna sõrmede all

kõlas. Ja vastupidi, kuidas tõlgendas eestlane Aulini kauneid
muusikalisi akvarelle ja temperamentset gotlandi tantsu
saatepartiis. Kokkupuutepunkte Rootsi ja Eesti kultuuri vahel võib duo programmist leida hulgaliselt. Kontserdi kava
oli üles ehitatud kontrasti printsiibil, kus suurima kõlavahelduse pakkusid Mozarti Sonaat G-duur ja Arvo Pärdi “Peegel
peeglis”. Sama kavaga esines duo pühapäeval ka Kadrioru
kunstimuuseumis.
Kaminamuusika kontserdisari on teinud koostööd mitmete
kunstnikega. Seekord pakkus silmailu Hiiumaa kunstnik
Liia Lüdig-Algvere kaheksa akvarelliga, mis on valik Hiiumaa loodusest ja küidutriipudest inspireeritud eri aastaaegadele pühendatud etnograafilistest akvarelliseeriatest
“Küidulkõndija”, “Leivakõrvane”, “Tuuletoodud” ja “Rannateedeäärsed”.
Näitus jääb Muusikamaja saali kaunistama oktoobrikuu
lõpuni.

Marju Riisikamp, Liia Lüdig-Algvere ja Rebecka Karlsson
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REBASTE MULJED

10. KLASSI ÕPILASED JA KLASSIJUHATAJAD TÄNAVAD ABITURIENTE JA
NENDE KLASSIJUHATAJAID SUUREPÄRASELT JA MEELEOLUKALT KORRALDATUD NOOR-VHK-LASTE VASTUVÕTU EEST.
See oli hämmastav, kui tõsiselt seda asja
meie koolis ikka võetakse. Ma jäin kõigega
väga rahule. Olin valmis karmimaks kohtlemiseks, aga vähemalt minu puhul seda
ei tulnud. Hea tunne jäi kõigest möödunust.
Laupäeva õhtu oli loomulikult üle kõige.
Ma polnud ise veel sees käinud, kui teised
kiljudes vastu tulid, ja ka need, kellega
muidu eriti ei räägi, lihtsalt põlevate silmadega minu juurde tulid ja üritasid oma
vaimustust kirjeldada. Jah, see oli tõesti
uhke.
Tunnen ennast nüüd palju distsiplineeritumana. Eriti aitasid kaasa teibid koolimaja
põrandatel. Ruumitunnetus on hoopis
teistsugune ja austus teiste liikujate vastu
kasvanud.

Väga ootamatu oli koolimaja tuur. Oli
näha, et sinna oli palju tööd sisse pandud ja see pani rebaste pidustustele ilusa
punkti. Mul on jube hea meel, et mul on
paberkandjal allkirjastatud kinnitus, et
olen rebaseelu üle elanud ja nüüdseks
täisväärtuslik VHK gümnasist.

Oli väga lõbus. Tegevused ja mängud olid
väga hästi läbi mõeldud. Dance battle oli
tore ja lemmikosa oli Tiia Kalju tantsimine.
Viimase õhtu majaringkäik oli megalahe.
Viinamarjad viimases ruumis olid parimad.

Kindlasti kuuluvad kõige meeldejäävamate momentide hulka neljapäevahommikune avatseremoonia ning laupäevaõhtune majalugu-asjandus-extravagant.
Mulle avaldas kõvasti muljet see, kuidas
12. klassid olid meile nii palju ette valmistanud ning kuidas nad oma plaanid ellu
viisid. Olles ise ka ajaloohuviline, pakkus
see mulle suurt elevust ja põnevust, et
ajastud (k.a. keskaeg) oli meie retsi läbiv
teema. Oli tore näha ka neid väikseid detaile, millele hundid keskendusid ja kuidas
rets andis meile võimaluse suhelda just ka
inimestega väljaspool oma klassi.

Minu muljed rebaste ristimisest olid
äärmiselt positiivsed. Kõige lahedam osa
oli neist päevadest minu jaoks see dance
battle. Vahva oli vaadata, kuidas isegi
õpetajad nagu Piret Pitk ja Tiia Kalju tantsu kaasa vihtusid.

Algustseremoonia oli ülikihvt. Ülejäänud
päevadel kadus kogu elevus ja tuli hoopis peale hoopis väsimus (eriti just seina
ääres käimisest). Muigama pani see, et
lasite meil terve päev sidrunit, visplit ja
hambaharja niisama kaasas tassida. Viimase päeva õhtune osa oli absoluutselt
vapustav!!! Sellest jääb super mälestus.
Hea teema, kõik oli super ning 40 minutit
tundusid nagu 5 minutit, sest kogu aeg oli
põnev.
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