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1.T: KUI MA OLEKSIN POSTKAST

Mulle meeldib väga, kui mulle tuuakse ajalehti. Kui ma laps olin, siis lugesin ma palju
laste ajalehti.
Ükskord läksime ajas tagasi. Siis tulid dinosaurused. See oli nii ammu, siis kui ma olin
vana ja kole. Mu sisse pandi palju prügi. Tuli üks tüdruk ja võttis kõik prügi välja. Ta oli
nii sõbralik. Ta võttis mind enda koju ja puhastas mind ära.
Agata
Tere!
Mina olen postkast Uma. Ükskord sain ma kirja Hispaaniast. Ma isegi ei oska lugeda.
Mu omanik on pooleldi hispaanlane. Seal seisis: Kallis Uma! Siin vanaisa. Soovid sa külla tulla? Ma olin nõus. Oli väga tore! Käisime ujumas ja muuseumis. Peale Hispaania
reisi sain kirja Ameerikast. Kes teab, mis veel seal kirjas on? Ja kes selle veel saatis? Kes
teab, mis seiklus mind veel ees ootab?
Uma Chantal
Kui ma oleksin postkast, siis ma oleksin rõõmus postkast isegi siis, kui ma ei saa kirju.
Kui mõni inimene paneb mitu kirja, siis ma oleksin väga väga tänulik. Ma saadaksin
teistele palju kirju. Ükskord juhtus minuga väga kummituslik lugu. Mulle saadeti postkasti halloween’i-kõrvits!
Minna Maarit
Tere!
Mina olen postkast ja minu nimi on Kuru tänava postkast ja ma räägin teile ühe laheda
loo:
Üks varahommik tuli postiljon Axela ja tõi mingi imeliku margiga kirja. Ma vaatasin
selle läbi ja arvake ära, kes selle saatis? Inglise kuninganna. Seal oli kirjas nii:
Kallis Eesti peaminister!
Tulen ühe kuu pärast Eestisse ja jään kaheks nädalaks.
Lugupidamisega Inglise kuninganna Elisabeth II
20.11. 2017
Nüüd olen väga põnevil, et kas kuninganna ka minust möödub, kuna ma pole kunagi
ühtegi kuningannat näinud.
Eleanor
Tere!
Minu nimi on Sonia. Mina olen postkast. Tahate ma räägin ühe loo? Ja? Ok, siis ma
räägin.
Kui mind toodi Sireli teele 24, siis ma nägin teda, kellest ma terve elu unistasin. (Romantika.) See oli prügikast Hehri. See oli maailma ilusaim prügikast, kellest sai minu
abikaasa. Ennem ma arvasin, et postkast on igav olla, aga kui sinu elus on armastus,
muutub kõik põnevamaks!
Sonia
Mulle meeldivad väga kirjad ja eriti sünnipäevakutsed ning ajalehed.
Sellepärast, et neid saab enne omaniku kätte jõudmist lugeda. Ma olen väga uudishimulik.
Mulle ei meeldi, kui mind soditakse või kui keegi viskab postkasti banaanikoored.
Mõnikord sajab nii tugevalt vihma, et kirjad saavad märjaks.
Ingel Luise
Kui ma oleksin postkast, siis ma loeksin läbi kõik kirjad ja kui siia tuleks Täheke, siis
loeksin selle tuhat korda läbi. Postkasti elu on väga igav ja mõttetu. Kui vihma hakkab
sadama, siis on elu täiesti mõttetu!
Lapsed on väga toredad, kui ma neid näen. Kuigi kirjad on toredad, on margid palju
ilusamad.
Mulle meeldivad dokumendid, mis kirjaga saadetakse.
Emma Marie
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1. Hollandlaste külaskäik toimus neljapäeval, 23. novembril. Vastukülaskäigu võimalusel tahetakse põhjalikumalt tutvuda kolmetasandilise õppega, testid jm.
2. Trialogos. Taivo tegi väikese ülevaate, mis toimuma
hakkab. Kava on saadavad VHK kodulehel.
3. Vilistlaste teenistus 9. detsembril toimub Peeter
Pauli katedraalis algusega kell 19.30.
4. Omaloomingukonkurss. Arutleti võimalike teemade
üle. Tööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar.
5. Vanalinna päevad. Arutati erinevaid osalemisvõimalusi. Järgmisel korral juba täpsemalt.
6. Väljasõit. 12.R sõidab 8. detsembril Paidesse
ajakeskusesse ja õhtul on „Ugala“ teatri ühiskülastus.
7. Esimeste klasside katsed. Kristel on kokku pannud
kava, mille leiab Trellost.

Avaldame kaastunnet
Virve Kirtsile
ema surma puhul.
VHK pere

s30. novembril kell 17.00 Muusikamajas tasemeeksam
s2. detsembril kell 12.00 Rootsi Mihkli kirikus Muusikamaja
tütarlastekoori ja ettevalmistuskooride (I–XII klass) jõulukontsert

VHK vilistlase

Johan-Eerik Kõlari

KLAVERIÕHTU
kolmapäeval, 29. novembril kell 19.00
Vanalinna Muusikamajas
Kavas: Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven,
Frédéric Chopin, Tõnu Kõrvits

MUUSIKAÕPETAJAD VÄLISLÄHETUSTEL
Tereza Šmerling-Heinsaar Poolas
Neli kuud tagasi sai õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar Poolast pakkumise tulla õpetama Suzuki meetodil õppivaid lapsi.
Tereza on Eestis andnud mitmeid kursuseid, kuid välismaal
õpetada oli see esimene kord. Edasi õpetaja Tereza muljed.
Neli kuud tagasi tehti mulle pakkumine Poolast tulla õpetama
nende Suzuki meetodil õppivaid lapsi. Mõtlesin, et võiksin
proovida, kuna ma polnud Eestist väljas õpetamas käinud ning
väljakutsena tundus idee huvitav. Poola viiulilaager oli lühike,
ent intensiivne. Õpetajatena osales viis õpetajat Poolast, Belgiast, Horvaatiast ning mina Eesti esindajana. Sain õpetajatega kenasti tuttavaks. Kes teab, võib olla tulevad nemad kunagi
Eestisse meie lastele oma kogemusi jagama. Minu õpetada olid
nooremad lapsed, kes jagunesid kahte gruppi. Mul oli iga päev
kuus tundi, mille vahele mahtus 15 minutit vaheaega. Tegin ka
kaks individuaaltundi. Tundides olid kohal kõigi vanemad, see
tähendas, et ma olin otsekui nende luubi all. Võin öelda, et sain
laste ja vanematega juba pärast esimest tundi kontakti, laager
lõppes ühiskontserdiga.
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Ruslan Petrov ja Kirill Ogorodnikov Inglismaal
3.–5. novembril toimus Inglismaal Leiston Abbeys Euroopa
kammermuusikaõpetajate konverents, kus VHK õpetajatest osalesid Ruslan Petrov ja Kirill Ogorodnikov. EMTA trio
koosseisus Ruslan Petrov (tšello), Ann Meeta Teppo (viiul)
ja Lea Valiulina (klaver) sai osaleda viie erineva pedagoogi
meistriklassides. Konverentsil esinesid Dr. Evan Rothstein,
Elizabeth Wilson, Matthew Jones, Kai Christiansen jt.
Elizabeth Wilson, maailmakuulsa tšellisti Mstislav
Rostropovitši õpilane, rääkis pedagoogi kui isiksuse mõjust
õpilastele, Rostropovitšist kui inspireerivast pedagoogist
ja suunajast. Konverentsil tutvustati Inglismaal tegutsevat
heategevuslikku muusikahariduse programmi Pro Corda,
kus 5–24 aastased noored muusikud mängivad kammeransamblites. Algõpetus käib improviseerides, lapsi õpetatakse kõigepealt muusikat ja teisi kuulama, õigel ajal
muusikaga liituma ja siis meistriks edasi.
Külastati ka Suffolkis asuvat Snape Malting kunstikeskust,
mis on Benjamin Britteni eestvedamisel 60ndatel õlletehasest suurejooneliseks kontserdisaaliks ümber ehitatud.
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KUNSTIKOOLI ILLUSTRATSIOONID LASTEKIRJANDUSE KESKUSES

11. ja 12. klassi kunstiklassi õpilased
töötasid joonistustunni raames põhjalikult illustratsioonidega kolmele seni
ilmumata lasteloole, mille esitamine ja
analüüs toimus Lastekirjanduse Keskuses 21. novembril. Suur tänu Katrin
Tõnissonile, keskuse programmijuhile,
kes meid vastu võttis ja eelnevalt värskete lastejuttudega varustas. Suur
tänu ka kunstnik Viive Noorele, kellelt saime professionaalset tagasisidet
ja rohkelt illustratsioonialast teavet.
Õpetaja Britta Benno tänab oma
õpilastega ka Lastekirjanduse Keskuse arendusjuhti Anneli Kengseppa,
kes meile majas ringkäigu tegi. Oleme
väga tänulikud võimaluse eest oma
töid esitada ja kavatseme ka koolis
tehtud illustratsioonide paremikku
näituse kujul presenteerida.

KAMINAMUUSIKA
2. detsembril 2017 kell 17:00
VANALINNA MUUSIKAMAJAS

K O N T S E RT

kujutluste

p e at u s pa i k

HERMANN HESSE MÕTTED PÕIMITUNA KAMMERMUUSIKAGA KITARRI JA INGLISSARVE ESITUSES
Esinevad:
D u o T E L L U U R : K i r i l l O g o r o d n i k o v – k i t a r r , H e l i E r n i t s – i n g l i s s a r v.

Tar mo Song – sõna.
Detsembri alguse valgustigatsev aeg on suurepärane selleks, et tähistada Vanalinna Muusikamaja küdeva kamina ees armastatud saksa kirjaniku ja luuletaja Hermann Hesse 140. sünniaastat. Näitleja Tarmo Songi poolt valitud ja kontserdil ette loetavad katkendid Hesse loomingust leiavad mõttepeegeldused instrumentaalpalades, mida esitab omapärase kõlaga Duo Telluur.
2015. aastal asutatud ansamblis mängivad Heli Ernits inglissarve ja Kirill Ogorodnikov klassikalist kitarri. Tegemist on muusikamaailmas harva esineva pillikooslusega, mida iseloomustab instrumentide sumedakõlaline sobivus ja värske repertuaar heliloominguga nii Eestist kui mujalt. Hesse tekstide esitajat Tarmo Songi (Theatrum) ja Duo Telluuri seob koostöö esimest
korda.
“Kujutluste peatuspaik” jääb kõlama ühe teemana Hesse loomingust, peegeldudes mõttes, et looming on habraste ja teisenevate hetkede jada. Need nn “kujutluste peatuspaigad” peavad korraks kehtestuma, elama, et siis kohe välja vahetuda, andes
niimoodi tervikuna edasi looja mõtte.
Muusika on Hesset väga tugevalt inspireerinud, kaminamuusika sarja Duo Telluuri kontserdil rikastavad sügava maailmatunnetusega kirjaniku mõtted omakorda sel õhtul kõlavat kammermuusikat.
Kontsert toimub VHK, Kultuurkapitali Tallinna Kultuuriameti ja Miikaeli Ühenduse toetusel
Vaba annetus

Keelpildurid kontserdiootuses
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TRIALOGOS
24.–26. NOVEMBRIL GÜMNAASIUMI AUDITOORIUMIS

TriaLogos kutsub kõiki huvilisi kuulama, kaasa mõtlema ja väitlema ühel üha tähtsamaks muutuval teemal, milleks
on kujundikeel ehk ikonograafia selle termini kõige laiemas tähenduses. Sellel sessioonil vaatleme muinasaja märke
ja püüame pilku heita euroopa kultuuri kujundikeele tekkimise südamesse. Perioodil, mil kirjaoskus oli vaid väheste
haritlaste privileeg, oli ikonograafiline kujundikeel asendamatu vahend rahvaste harimiseks elutarkuses, ilumeeles ja
headuses. Paradoksaalselt on kirjaoskus ja võime tekste lugeda-mõista tänapäeval taas hääbumas ning kujundikeele
tähtsus hariduses üha kasvab.

REEDE, 24. NOVEMBER

10:00 avasõna korraldustoimkonna poolt, tervitussõnavõtud
10:30–12:00 Rahvakultuuri teadlane Mikk Sarv – “Ülevaade universaalsetest mõjumärkidest: Kaheksakand – kaheksanurkse tähe kujunemisest sündimise ja valguse märgist surma märgiks”
12.H Esnas
12:00–13:30 Ikooniteadlane Nikita Andrejev – “Kristliku ikonograafia kujunemine ja tähendus”
13:30–14:45 lõunapaus
15:00–16:30 Kirikuajaloolane Stephan Maessen (Wilen-Gottshaus, Šveits) – liikumiste, žestide,
atribuutika,
Alatskivi
lossi kujundipeosaalisja
märgisümboolika kujunemine ja tähendused kristliku liturgia traditsioonilises ladina riituses: Loeng 1.
16:30–18:00 diskussioon ja kokkuvõtted

LAUPÄEV, 25. NOVEMBER

10:00–11:30 Stephan Maessen – “Liikumiste, žestide, atribuutika, kujundi- ja märgisümboolika kujunemine ning
tähendused kristliku liturgia traditsioonilises ladina riituses: Loeng 2
12:00–13:30 Kunstiteadlane Anatoli Ljutjuk – loeng meistrikojas “Labora” (Laboratooriumi 22 vanalinnas): “Mängude
ja mänguasjade kujundikeel põhitõdede kasvatuses”. Kommentaar ikoonide ja traditsiooniliste mänguasjade näitusele.

PÜHAPÄEV, 26.11.2017

10:00-11:30 Folklooriteadlane Andrei Kotov (Moskva): lirnikud kui rahvavalgustajad slaavi rahvaste folklooris.
12:00-13:30 Stephan Maessen – “Liikumiste, žestide, atribuutika, kujundi- ja märgisümboolika kujunemine ning tähendused kristliku liturgia traditsioonilises ladina riituses; mõju õhtumaade kultuurile ja haridusele”: Loeng 3
14:30-15:00 kokkuvõte ja diskussioon osalejatega.

ESINEJATEST:

12.R ja S rabas
Mikk Sarv on eesti rahvaluuleteadlane, maaelu aktivist ja koolitaja. M.S. on ka üks regilauluansambli “Hellero” asutajaid ning heliloojana kirjutanud filmimuusikat Rein Marani loodusfilmidele ja paljudele teistele filmidele. Ta on teinud
raadio- ja telesaateid põlisrahvastest, loodusest ning rahvamuusikast.
Keeleuuendajana võttis M.S. esimesena kasutusele eestikeelsed mõisted õuesõpe (inglise outdoor learning vastena),
elurikkus (biodiversity vastena), mõnus minek (sustainable development vastena), õhinapõhine ja sõna räst diagonaalristi ehk andrease risti ehk saltiiri vastena.
Nikita Andrejev on ikoonikirjutaja, freskomaalija-sisekujundaja ning ikoonimaali õpetaja Eestis ja Põhja-Ameerikas.
Ta kuulub ka rahvusvahelise ikoonimaali stuudio Prosopon School juhtkonda. Ikoonikunsti õppis Nikita juba varases
nooruses oma isa juures, kes on Peterburi juurtega ikoonikirjutaja. Kooli lõpetas N.A. USA-s, seejärel klassikaliste keelte
fakulteedi Yale´i Ülikoolis. Peale seda siirdus N.A. õppima Pariisi, Püha Sergei Õigeusu Teoloogia Instituuti (Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge), kus lõpetas teoloogia fakulteedi. Magistrikraadi teoloogias omandas N.A. USA-s,
Crestwood´i Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminaris. 2017.a aprillis võttis Nikita Andrejev vastu diakonipühitsuse.
Andrei Kotov (Moskva) on interpreet ja rahvaluuleteadlane ja ansambli “Sirin” kunstiline juht, paljude publikatsioonide ja salvestiste autor. Andrei Kotov on üks parimaid rahvapärimuslike vaimulike värsside tundjaid ja esitajaid Venemaal, andes õpetajana edasi vana-vene autentse kirikulaulu põhimõtteid ja oskusi ning taaselustades iidset lirnikute
traditsiooni, mis nõukogude okupatsiooni ajal praktiliselt hävitati. Ühtlasi on Andrei Kotov juhatanud meisterklasside
kursusi üle kogu Venemaa ja paljudes euroopa maades.
Stephan Maessen on kirikuajaloolane ja filosoof, vabakutseline õppejõud ja tegutseb peale selle Liechtensteini Vürstiriigi Vaduz´i piiskopkonnas preestrina. Ta on olnud õpetaja erinevates õppeasutustes, sealhulgas Paavstliku Õiguse
Kongregatsiooni (Congregation of Papal Law) õppetoolis.
Ettekannete tutvustusi vaata VHK koduleheküljelt.
Tammsaarega
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1. T klass on osalenud edukalt Lastejaama joonistusvõistlustel. Võileibade joonistusvõistlusel pärjati auhinnalise raamatuga Sonia Arapenko. Koomiksivõistlusel
“Timmu seiklused teisel planeedil” said auhinnaraamatud Mia Marie Videvik ja
Ingel Luise Liivo.

Ingel Luise koomiks

KÄIVITUS MÕTTESPORDIOLÜMPIAAD

Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit,
Eesti Renjuliit korraldavad juba mitmendat aastat mõttespordi olümpiaadi.
Mõttespordi olümpiaadil toimuvad turniirid neljal alal: vene kabe, male, gomoku ja sudokude lahendamine. Õppeaasta jooksul toimub neli etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool ning keskkool.
Esmaspäeval, 20. novembril alustas Vanalinna Hariduskolleegiumi mõttesportlaste 24liikmeline tiim olümpaadi I etapiga. Algkooli esindavad 3.T, 3.P, 4.T ja 4.P klassi õpilased
ning põhikooli 5.P ja 6.T klassi õpilased.

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
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