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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

MARIA VOOGLAID 29.05
MARET ALANGO 29.05
MAREK MERE 30.05

HILLE POROSON 2.06

MAILAAT

JOHANNA AUS 2.06
KÜLLI KAASIK 4.06

Mailaat sai peetud ilusa ilma ja konkureerivate ürituste kiuste. Teenisime 14 013 eurot!
Täname kõiki vanemaid, lapsi ja õpetajaid, kes töötoad ette valmistasid, müügilettide taga rühmasid, toitu valmistasid, oksjonit ja loteriid asjadega varustasid ning läbi
viisid, plakateid ja silte kujundasid, mööblit vedasid ja muul moel laada kordaminekule
kaasa aitasid, samuti kõiki neid, kes laadale tulid ja oma hea tujuga mõnusa meeleolu
lõid! Laadatoimkonna eritänu kuulub väikesearvulisele, kuid operatiivsele koristusmeeskonnale!
Laada tulu kasutame klassimööbli uuendamiseks ja juubeliürituste korraldamiseks.
Kaunist ja päikeselist kevade jätku soovides
Kristel, Evelin, Katrin, Margit, Maris ja Tiina

SELLES NUMBRIS
Vanematekogu 24.5.2017
Muusikakool................
Õnnitlused................
Nope vanast Teatajast...
VHK 30 Vanalinna päevadel
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1. Mailaat. Vanematekogu tänab toimekat korraldusmeeskonda väga hea laadakorralduse eest, VHK ja PMK
1. klassi lapsevanemaid ning Kohila Mõisakooli peret
laadale õla alla panemise eest, samuti suureks abiks olnud põhikooli õpilasi ja gümnasiste ning töökat koristusmeeskonda, kes pärast laata koolimaja väga kiiresti
korda tegi.

2. Vanematekogu tänab majandusharu õpilasi, kes
käisid Aiakese territooriumil korrastustöid tegemas.
Tekkisid mõtted edaspidiseks koostööks pedagoogika
valdkonnas.
3. Juubeliüritused. Arutleti Vene tn vanade vaadete näituse võimalike kohtade üle ja muid korralduse küsimusi.
4. Kersti tegi ülevaate Londonis asuva Westminster
Cathedral Choir Schooli külastusest.

s29. mail kell 17.00 Kadrioru lossis õp Jekaterina Rostovtseva õpilaste kontsert
s29. mail kell 18.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
tasemeeksam
s31. mail kell 18.00 Lasnamäe muusikakoolis õp Kristi Alase
õpilaste kontsert
s31. mail kell 19.00 Tartus õp Tereza Šmerling-Heinsaare
õpilaste esinemine
s1. juunil esinevad Raekoja platsil muusikakooli õpilased,
õpetajad ja vilistlased
s1. juunil kell 17.00 Keskraamatukogus õp Saale Fischeri

(Euroopa Kool) ja Ene Naela (VHK MK) õpilaste kontsert
s1. juunil kell 19.00 Pärnus õp Tereza Šmerling-Heinsaare
õpilaste esinemine
s2. juunil kell 14.00 Teatri ja Muusikamuuseumis õp Ene
Naela õpilaste kontsert
s3. juunil kell 14.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste
lõpuaktus
s4. juunil kell 11.00 Muusikamajas õp Anastassia Obili
õpilaste kontsert
s4. juunil kell 14.00 Muusikamajas VHK keelpilliorkestri
kontsert

MUUSIKAKOOL

MIIKAELI ÜHENDUSE LINNALAAGER

Hea lapsevanem! Sellel aastal toimub Miikaeli Ühenduse
linnalaager 13.–20. juunil kell 9–17 (v.a laupäeval ja pühapäeval).
Laagrisse ootame 6–11-aastasi lapsi. Tegevus toimub rühmades, mida juhendavad VHK ja PMK algklasside õpetajad
koostöös võõrkeele, kunsti-, käsitöö- ja kehalise kasvatuse
õpetajatega. Lisaks erinevatele tegevustele koolis, käiakse
muuseumis, toimub folgipäev, spordipäev jne. Täpsem päevakava tehakse teatavaks 8. juuniks. See sõltub registreerunute arvust.

ÕNNITLUSED

Tallinna päeval, 15. mail said eesti keele huvilised taas ühiselt etteütlust kirjutada. Ainest üritusele andis aprillis alanud Eesti Vabariik 100 tähistamine ning kirjandusrühmituse Siuru 100. aastapäev.
Osales 163 kirjutajat, kellele siurulase Henrik Visnapuu
loodud teksti dikteeris kirjanik Jan Kaus. Kakskümmend
parimat kirjutajat said tunnustuseks tema autogrammiga
teemakohase raamatu. Meie koolist pälvisid auhinna Mari
Perens, Linda Morel ja Lotte Triin Ugandi. Laste õpetaja
on Krista Nõmmik.
Palju õnne!

Laagri maksumus on 84 eurot. Hinna sisse on arvestatud ka
lõunasöök.
Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 1. juuniks
järgneva LINGI kaudu: https://docs.google.com/a/vhk.ee/
forms/d/e/1FAIpQLScygO49XjETN1Mjb1If0LUpFEQtxBpmW
sK1-hR_Nz4-JLq8qA/viewform?usp=sf_link
Teile saadetakse arve, mille alusel tuleb tasuda kogu summa
arvel näidatud kuupäevaks. Pärast arve tasumist lisatakse
laps laagri nimekirja. Küsimuste korral pöörduda katrinkaurit@vhk.ee
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ÜRITUSED VANALINNA PÄEVADE AJAL

s31. mail avatakse Vene tänaval fotonäitus “Vene tänava vanad vaated” – meie koolimajad ja nende ümbrus 100 aastat
tagasi
s31. mail kell 20:00 Vanalinna Muusikamajas “VHK 30 – Me tuleme renessansist”
“Süda” – Kersti Nigesen, Ülo Vooglaid, Taivo Niitvägi, Lembit Peterson ja sõbrad koos laste ja lastelastega. Õhtut juhib Jaak
Johanson.
s1. juunil kell 13–21:00 Raekoja platsil VHK 30 – Esinevad praegused ja endised õpilased ja õpetajad
s1. juunil kell 20:00 Vanalinna Muusikamaja “VHK 30 – Me tuleme renessansist”
“Tagasipeegeldus” – oma mälu jagavad 90-ndatel ja hiljem vanalinna koolides hariduse saanud noored pop-, jazz- ja folkmuusikud ning näitlejad. Õhtut juhib Jaak Johanson.
s2. juunil kell 14:00 Teatri- ja Muusikamuuseumis õp. Ene Naela klahvpilliõpilaste kontsert
s2. juunil kell 20:00 Vanalinna Muusikamajas “VHK 30 – Me tuleme renessansist”
“Tantsuklubi” – Tuule Kann, Leanne Barbo, Celia Roose, Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Siim Sarv, sõbrad ja praegused
pärimusmuusikud. Õhtut juhib Jaak Johanson.
s3. juunil kell 20:00 Vanalinna Muusikamajas “VHK 30 – Me tuleme renessansist”
“Muuilmamuusika” – vennad Johansonid (Jaak, Mart, Ants ja Kärt Johanson), Kiigelaulukuuik koos oma praeguste ja endiste õpilastega jt. Õhtut juhib Jaak Johanson.
s4. juunil kell 14:00 Vanalinna Muusikamajas VHK keelpilliorkestri ja vilistlaste kontsert, dirigent Rasmus Puur
s4. juunil kell 17:00 Vanalinna Muusikamajas VHK gümnasistide kontsert “Metsas on ilu”
s5. juunil kell 12:00 Tallinna Toomkirikus Nelipühi teenistus, kogu kooli ühine droonifoto, rongkäik tagasi Vene tänavale ja
ühine muffinisöömine
s6. juunil kell 20:00 Peeter-Pauli katedraalis VHK 30 – Ivan Monighetti tšellokontsert
s10. juunil kell 18:00 Estonia kontserdisaalis VHK 30. sünnipäeva kontsert-aktus vilistlastele, endistele ja praegustele
õpetajatele ja kutsutud külalistele (eelregistreerimisega)

29 aastat tagasi

