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JÕULULAADATÄNU

Kallis koolipere, head sõbrad!
VHK ja PMK ühine heategevuslik jõululaat õnnestus väga hästi! Kogusime laadaga 19 078,21 eurot, millega toetame
koolimajade mööbli uuendamist.
Seekordse laada korraldustuumiku moodustasid 5. klasside pered ja õpetajad,
kes ettevalmistustes aktiivselt osalesid
ning laadal koos kõigi lastega toimetasid.
Kiidame teid!
Täname kõikide töötubade ja müügilettide eestvedajaid – tänu teie ettevõtlikkusele ja ideedele kujunes jõululaat
tõeliselt võimalusterohkeks!
Suur tänu kõigile teile, kes te küpsetasite ja
meisterdasite, müüsite ja toimetasite, annetasite ja kasutasite oma aega, energiat ja
raha selleks, et meie laat õnnestuks!
Kiidame kõiki gümnasiste ja nende
juhendajaid, kes seekord tulid välja eriti
mitmekesise programmiga!
Täname kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kes leidsid võimaluse jõululaata
toetada!
Tunnustame kõiki teid, kes te annetasite
õnneloosi ja oksjonile! Kõik 1400 õnneloosi auhinda said müüdud. Oksjonifond
kogunes rikkalik ja suulisele enampakkumisele lisaks toimusid ka tombola
ning kirjalik oksjon. Oksjonitulu kogunes

5256 eurot. Kiidame oksjonijuhte Andero Ermelit ja Mattias Mustoneni ning
õnneloosi- ja oksjonifondi kokkupanekut
korraldanud Margit Aasmäed ja Maris
Hellranda.
Täname ka Karel Korpi järjekordse armsa
laadakuulutuse eest!
Kiidame teid kõiki, kes te laadale tulite
ning pered ja sõbrad kaasa tõite! Jõululaat oli rahvarohke ja emotsionaalne tänu
teie osalemisele.
Heategevuslaadad on juba väga pikka
aega olnud osa meie koolipere identiteedist. Tegutsemine ühise eesmärgi nimel
toob meid kokku, õpetab andma ja mõtlema suuremalt, kasvatab meid kogukonnana. Hoiame seda traditsiooni!
Sügav kummardus kõigile, kes aitasid õnnestumisele kaasa!
Kohtumiseni järgmisel laadal!
Laadatoimkond on väga tänulik tagasiside
ja kommentaaride eest, mis aitavad meie
heategevuslaatade korraldamist veel
paremaks muuta. Ootame tagasisidet Evelin Õunapi aadressil evelino@vhk.ee.
Kaunist jätkuvat advendiaega soovides,
Kristel Üksküla
Evelin Õunap
Katrin Maide
Maris Mosona
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1. Jaan Poska Gümnaasiumi külastus. 13. detsembril külastati Jaan Poska Gümnaasiumi Tartus. Tutvuti
„klassideta gümnaasiumi“ õppekorraldusega. Osalejad

ÕNNITLUSED

s Palju õnne konkursil “Eesti kõla V” tublilt esinenud noortele
pianistidele!
8–11.detsembril toimus Tallinna Muusikakeskkoolis Eesti Noorte
Pianistide konkurss “Eesti Kõla V”. Meie õpilastest saavutasid IIB
vanuserühmas II koha Jakob Eduard Laul ja IIA vanuserühmas
diplomi Marie Terras. Mõlema noore pianisti õpetaja on Maigi
Pakri. Edukalt esinesid ka Roos Marii Tamm (õp. Karin Suss),
Olivia Liselle Tähismaa ja Kätrin Kärsna (õp. Anastassia Obili).
Õnnitlused õpilastele, õpetajatele ja peredele!
s Kooriühingu aastapreemiate gala toimub laupäeval, 21.
jaanuaril 2017 kell 15 Estonia kontserdisaalis, kus kuuluta-

LUCIAPÄEV

14. detsembri hommikul kogunesid algklasside õpilased
Peegelsaalis, kus esinesid 6.T klassi tüdrukud, kes olid traditsiooniliselt valgesse riietatud. Kõlasid jõululaulud ja ka
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jagasid muljeid.
2. Kalenderplaan. Korrigeeriti aastalõpu kalenderplaani.
takse välja 2016. aasta laureaadid. Nominentide seas
on Jana Perens – aasta kooridirigent ja aasta dirigentmuusikaõpetaja, Mariliis Kreintaal – aasta dirigentmuusikaõpetaja, Ene Salumäe – aasta koostöö preemia,
Kadri Hunt ja Rasmus Puur – aasta koori-/orkestri helilooja.
Palju õnne!
s 12. detsembril Pärnus toimunud XX üleriigilisel noorte
etlusvõistlusel “Koidulauliku valgel” pälvis Anette Pärn
Koidula Muuseumi eriauhinna. Palju õnne Anettele ja
õpetaja Krista Nõmmikule!

tuntud laul “Santa Lucia” õpetaja Pille Raitmaa juhatusel.
Luciarongkäik külastas ka Püha Miikaeli kooli, kus esinejaid
kostitati piparkookidega.
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Leanne Barbo esitleb:

TANTSUKLUBI JUBA 25!
Hopneri Maja Dieles
21. detsembril 2016 kell 20:00
Kohtuvad need inimesed, kellele meeldib rahvatants ja -muusika.
Kõik on oodatud, olgu noor või vana!
Tantsime eelkõige eesti tantse ja alati pillimehe ehk elava muusika järgi.

NOPPEID EELMISE SAJANDI TEATAJATEST
TEATAJA NR 181, 10. DETSEMBER 2001

Kroonikat: 18. detsembril 1991. a. sai Tantsuklubi esimest korda kokku.
Kõik ei läinud hästi, tekkis ka piinlike momente. Intervjuudest on aru saada, et puudus igasugune organiseeritus,
probleeme lahendati käigu pealt. Ruumidega oldi harjutud, kuid rollid olid uued.
“Me saime siin Muusikamajas kokku, panime rahvarõivaseelikud selga ja teed tegime, küpsiseid oli ja tegime sellist õhtut, et tantsime ja mängime lihtsalt iseenda jaoks…” (Celia Roose)
Kellel nüüd tekkis uudishimu, on oodatud 12. detsembril [2001 – toim.] kell 19.00 Muusikamajja, kus tähistatakse
algul Lucia päeva ja siis Tantsuklubi 10. sünnipäeva. Samas võib küsida lugeda Sofia Joonsi uurimustööd Tantsuklubi – sotsiaalne liikumine 1990ndate Eestis.
Siinkohal tahaks ka tänada ja õnnitleda tantsuklubi “mootoreid” ja pillimehi, eriti Celia Rooset, Õie ja Ain Sarve, Tuule
Kanni, Siim Sarve, Juhan Uppinit, Siim Rikkerit jpt.
Aive
Pühapäeval, 18. detsembril kell 19.00 paneb Vanalinna Muusikamajas festivalile TriaLogos 2016 müstilise punkti

Muuilmamuusika kontsert
salapärase Karakalpakkia pärismuusikaga
Pärismuusikaga selles tähenduses, et Karakalpakkia (Usbekistan) kui osa muinasaegsest Pärsiast on üks väheseid paiku
maamunal, kus see muusika elab veel rahva hulgas nii nagu see oli sadu ja tuhandeid aastaid tagasi – tarbe, mitte tarbimise
pärast, meele puhastamise, mitte meele lahutamise pärast.
Gulistan Temirhanova ja Salamat Aijapov on kaks noorema põlvkonna laulikut, kes on end juba tõestanud kogenud solistidena. Mõlemad on Nukusi Kultuurikolledži vilistlased, kuid esindavad kaht erinevat, teineteist täiendavat ja paiguti
kattuvat suunda Karakalpaki eepilises laulukultuuris. Oma sümboolika poolest eesti vöökirjadele sarnanevad tekstid ei
ole mitte niivõrd arusaamiseks, sest ega eestigi
regilaulu tekstidest ole võimalik aru saada, vaid
pigem nähtuseks. Need on pigem siduvaks kujundikeeleks ajalise ja igaviku vahel, märgiks,
mis paotavad meile ukse päris reaalsusse väljaspool aega ja ruumi.
Sõnatult kõnelevad meiega lugulaulude saatel
kobõz ja dutar – pillid, mille päritolu ulatub aastatuhandete tagusesse aega ja millele
omistatakse ravivaid, kurja peletavaid ja muid
üleloomulikke omadusi. Kaasaegsed katsed on
väidetavalt tuvastanud, et kobôzi “infrahelid”
korrigeerivad energiaid ning koguni puhastavad
verd.
Sissepääs annetusega korralduskulude katteks 5.Tulge ja tajuge!

