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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

EVE PADAR 28.5

MARET POLL 29.5

EVA RAND 30.5

MAREK MERE 30.5

MAIE TALTS 31.5

HILLE POROSON 2.6

JOHANNA AUS 2.6

SILLE ROOMAN 3.6

KÜLLI KAASIK 4.6

LIIA HUNT 5.6

OLGA SEPP 5.6

SIRJE LOOGVÄLI 5.6

VHK 35!

Tähistame ühiselt VHK 35. juubelit!
Oma juubeliaasta tähistamiseks läheme vahetult enne nelipühi, järgmisel reedel, 3. juunil üheskoos tänupalverännakule ja teenistusele Pirita kloostri varemetesse.
Aastaks plaane tehes ei teadnud me veel, kas ja mis vormis oleks võimalik koos
olla, et oma 35. sünnipäeva tähistada. Nii sai valitud õuetegevus, mis kannab meie
kooli põhikirjalisi, kristlikke väärtusi. Meie tänupalverännaku intentsioon on tänada Jumalat armu eest, mis meie koolile ja kooliperele seni osaks on saanud, ning
paluda armu ja õnnistust meie ettevõtmistele, kooliperedele (VHK, PMK, KMK) ja
kõigile meie peredele ka edaspidi.
Palverännakul osalevad VHK 5.–12. klassid ja PMK 4.–9. klassid. Palverännaku
kolonn koguneb Vene ja Pühavaimu tänavatel kell 9.00. Liikumist alustame kell
9.15. Rännaku pikkus on 6,7 km ja selle läbimiseks arvestame umbes 2 tundi.
Nooremad lapsed sõidavad Piritale ja 1.–6. klassid tagasi Piritalt bussidega. Bussid jõuavad Mere pst-le kella kaheks.
Kell 12.00 algab Pirita kloostri varemetes tänuteenistus, mis kestab 40 minutit.
Selle viib läbi piiskop Philippe Jourdan. Pärast teenistust on lauad-müürid kaetud
ning kõik saavad kringlit ja kõrrejooki. Üritus lõpeb kell 13.30.
Palume kõigil osalejatel panna selga ilmale vastav, tuule- ja vihmakindel soe
riietus. Samuti peaks igaüks kindlasti kaasa võtma oma veepudeli.
Meid ohutuse tagavad Munitsipaalpolitsei ja Tallinna Kiirabi.
Sel päeval tavalist õppetööd ega huviringe ei toimu.
Täpsema informatsiooni on kõik õpetajad-töötajad saanud Stuudiumi kaudu.
Vivat Collegium Educationis Revaliae!
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1. Robootikaringi lõpetamine. Teisipäeval lõppes
robootikaring. Lapsevanemad olid kutsutud hindama
õpilaste grupitöid. Algkooli osas on õpilaste huvi suur,
põhikoolis väiksem. Vanematekogu tänab robootikaringi
eestvedajat Jevgenia Kleinerit väga hea töö eest.
Tallinna linna rahastuse saamiseks kirjutab Põhikooli
juhataja uueks õppeaastaks taas projekti.
2. Ringide tegevus juunis. Ringid toimuvad seni, kuni
toimuvad koolitunnid – 8. juunini.
Reedel, palverännaku päeval, 3. juunil ringe ei toimu.

KONTSERDID

L, 28. mai
kell 13.00 Annely Karini viiuliõpilaste
kontsert Vanalinna Muusikamajas
kell 16.00 Anneli Tanksimäe ja Anna
Raidami klaveriõpilaste kevadkontsert
Vanalinna Muusikamajas
P, 29. mai
kell 17.00 Muusikamaja lastekoori kontsert Vanalinna Muusikamajas
E, 30. mai
kell 16.30 muusikakooli õpilaste kontsert Okasroosikese I korruse saalis
kell 17.00 muusikakooli tasemeeksam
Vanalinna Muusikamajas
kell 18.00 muusikakooli tasemeeksam
Vanalinna Muusikamajas
T, 31. mai
kell 10 muusikakooli õpilaste tasemeeksam Vanalinna Muusikamajas
kell 18.00 muusikakooli õpilaste lisapilli
arvestus Vanalinna Muusikamajas
kell 19.00 Anu Randma õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
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3. Palverännak 3. juunil. Katrin tegeleb palverännaku
korraldusega. Kooliperele kogu info ja registreerimised
sel nädalal. Järgmises vanematekogus saame veel kõik
läbi rääkida.
4. Tagasiside riikliku õppekava muudatuste kohta.
Haridus- ja Teadusministeerium ootab 9. juuniks tagasisidet riiklike õppekavade muudatuste kohta. Osakonna
juhatajad tegelevad sellega.
5. MTÜ Miikaeli Ühenduse üldkoosolek toimub
8. juunil 2022 kell 10-11 pärast Vanematekogu.

K, 1. juuni
kell 17.30 Taavi Kuntu trompetiklassi
kontsert Okasroosikese II korruse saalis
kell 18.00 gümnaasiumi muusikaharu
lõpukontsert: Ingmar Erik Kiviloo, Kadrioru kunstimuuseumi valges saalis
N, 2. juuni
kell 15.30 gümnaasiumi muusikaharu
lõpukontsert: Karina Antonis, Tallinna
Jaani kirikus
kell 17.00 muusikakooli tasemeeksam
Vanalinna Muusikamajas
kell 17.30 kitarriõpilaste kontsert PMK
saalis, Vene 31
kell 18.00 Karmen Kääramehe viiuliõpilaste kontsert Okasroosikese I korruse saalis
kell 19.00 Mihkel ja Laur Vesingi kontsert Vanalinna Muusikamajas
R, 3. juuni
kell 17.00 gümnaasiumi muusikaharu
lõpukontsert: Anette Mear, Okasroosikese II korruse saalis

kell 17.30 Tuule Kanni kandleõpilaste
kontsert Vanalinna Muusikamajas
kell 21.00 Elo Toodo laulustuudio kontsert „Laulud Sinule” Vanalinna Muusikamajas
L, 4. juuni
kell 13.00 VHK keelpilliorkestri II (dir.
Eivin Toodo) esinemine Vanalinna päevadel Raekoja platsil
kell 15.00 ansambli Võlukeeled kontsert Vanalinna Muusikamajas
kell 19.00 kontsert „Noored autorid”
Vanalinna Muusikamajas
kell 22.30 kontsert „Kokkulaulmine”
Vanalinna Muusikamajas
kell 00.00 Väravamäng ümber vanalinna
P, 5. juuni
kell 16.00 Püha Miikaeli poistekoori
ja ERR tütarlastekoori kontsert Mustpeade majas
kell 16.00 Ene Naela klavessiiniklassi
kontsert Vanalinna Muusikamajas
kell 18.00 „VHK keelpilliorkester 25”
juubelikontsert Kultuurikatlas

KOHTUMINE OLÜMPIAHÕBE TÕNU TÕNISTEGA

VHK algkoolil käisid külas Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli treenerid, kes tutvustasid lastele purjetamise võlusid. Suur au ja rõõm oli kuulata Tõnu Tõniste
meenutusi sporditeekonna algusest kuni suurte võitudeni. Kohal oli ka paat Optimist, millega õpilased
said proovida väikese purjeka juhtimist. Üritus oli
innustav ja põnev ning tekitas paljudel huvi purjetamise vastu. See on spordiala, kus saab olla pidevalt
looduses ja värskes õhus ning kasvatada enesekindlust ja vastupidavust.
Suvel on algamas erinevad purjetamise kursused Pirital, kuhu oodatakse kõiki huvilisi!
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TEATRIKLASSI LÕPULAVASTUS

Ootame teid vaatama VHK XXIV lennu teatriklassi lõpulavastust „Armastusega ei tehta nalja”.
Juhendaja Lembit Peterson:
„Teravdatult kangastub Calderóni näidendeis baroki üks peateemasid ja -dilemmasid – näivuse ja olemuse (tõeluse) vahekord. — Näivus ei ole (neis näidendeis) ühekülgselt taunitud, vaid kooskõlas näiteks Baltasar Graciani barokkfilosoofiaga –
on tõeotsingus asendamatu, isegi kui lõplik tõde ise osutub lõppkokkuvõttes kättesaamatuks või oma avaldustes erisuguseks. Ka armastuse lätteid ja maagiat ei saa seletada pelgalt mõistuse tõed. Selle vaimuka, sisuka ja võluva komöödia
on (elegantselt) tõlkinud August Sang.”
Etenduste aegade kohta vaata: https://www.theatrum.ee/mangukava/
Lisainfo teatri kodulehel: https://www.theatrum.ee/lavastused/armastusega-ei-tehta-nalja/
Instagram: https://www.instagram.com/theatrum.ee/
FB: https://www.facebook.com/theatrum.ee/
Broneerides grupi alates 11 inimesest on 1 pilet tasuta. Grupibroneeringu ja priipääsme asjus kirjuta mariel@theatrum.ee
või helista lisainfo saamiseks 6446889.

ESIETENDUS: 3. juuni 2022
Autor Pedro Calderón de la Barca
Tõlkija August Sang
Lavastaja Lembit Peterson
Kunstnik Riina Vanhanen
Muusikaline kujundaja Eva Eensaar
Liikumisjuht Tiina Mölder
Valguskujundaja Rene Liivamägi
Osades VHK Teatrikooli 24. lennu abituriendid.
Etenduste koosseisud on üleval Theatrumi kodulehel: https://www.theatrum.ee/lavastused/armastusega-ei-tehta-nalja/
Aastal 2016 sedasama näidendit ühe varasema VHK teatriharu lennuga lavale tuues kirjutasime niimoodi: „Kas seegi on
vaid nali, et armastusega ei tehta nalja? Kus on habras piir armastuse ja mittearmastuse vahel ja millal see ületatakse? Kus
läheb piir mängu ja mittemängu vahel ja kumb neist viib meid lähemale tõele? Koos Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumi lõpuklassi õpilastega püüame siseneda sellesse teemaderingi, asudes järjekordsele klassikalise teose avastusretkele. Sedapuhku teeme kaudse kummarduse Cervantesele, kelle aastat maailmas tänavu tähistatakse, tuues lavale ühe
tema kaasaegse, Pedro Calderón de la Barca (kellele Cervantes ilmselt suureks eeskujuks oli) komöödia „Armastusega ei
tehta nalja”. Uurime, mida kõike võib armastusega naljatamine endaga kaasa tuua… See saab olema omamoodi rännak
baroki ajastu Hispaaniasse, teatri kuldaega.
Calderóni näidendi noored ja vanemad tegelased on meist ligi 400 aasta kaugusel, tegutsesid Kastiilias, mis meist praegugi üle 3000 km kaugusel. Ja ometi on miski, mis meid nende tegelastega ühendab niimoodi, et nad on kuidagi, „mingis
dimensioonis”, meile väga lähedal, isegi väga lähedased. Teatri kaudu tuleb see mõõde loodetavasti igasse meie etendusse
ja me võime selle meediumi kaudu püüda vaadata ja mõista, mis meis, inimestes on ajalikku, mööduvat, ja mis on see, mis
jääb, on äratuntav. Ja kuidas, mille või kelle kaudu, leida see jäävaga ühendusse viiv tee.
Jüri Talvetit tsiteerides: „Komöödias „Armastusega ei tehta nalja” laseb Calderón intriigi ja näivuste-tasandi samuti
(nagu ka tema teises tuntud komöödias „Nähtamatu daam”) punuda naistegelasel. Kuigi läbi nalja ja naeru, tõstatab see
näidend sugupoolte vaimse vahekorra küsimused – mis ju tänapäevagi postmodernses Läänes ülimalt pinevaina ilmnevad
– otsejoones esiplaanile. Täiendavalt aga hõlmab see komöödia samuti täiesti postmodernsena kõlava keele ja tõeluse
omavahelise suhte filosoofia.”
Möödunud on 6 aastat. Maailm meie ümber on peaaegu tundmatuseni muutunud. Kas praeguses maailmasõja ähvarduse olukorras on üldse aega ja vajadust mõelda armastusele ja sõjale meis endis või meeste ja naiste vahel? Kuid on
siiski ka hea püüda püsida rahu lainel, jätkata kõige meid ümbritseva keskel inimsuhete tundmaõppimist ja teater on üks
paiku, kus seda teha saab. Mõtlen, et on hea leida paar tundi, et viibida teatrisaalis, vaadelda inimeste hingeelu selle kõikvõimalikes suhtetoimetes, mõelda inimarmastuse saladusele ja selle lätetele. Teha seda koos noorte näitlejatega. Et mitte
uppuda kurja kuristikku vaatamisse.
XXIV lennu juhendaja Lembit Peterson
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VHK JA PMK ÜHINE MAILAAT
Heategevuslik mailaat toimub laupäeval, 28. mail kell 11–15!
Raha kogutakse Okasroosikese lossi remondiks.

LAADAPLAAN OKASROOSIKESE LOSSIS:
I KORRUS
kl 11 laada avamine
kl 12 moedemonstratsioon
laadameeleolu noortelt muusikutelt
kohvik
suhkruvatt ja jäätis
smuutibaar
õnneloos
hoidistemüük
käsitöö- ja keraamikamüük
robootika
rännakutöötuba
5.T ja 4.T kohvik

HOOV
grillkohvik
kasutatud spordivarustuse müük
hoidiste- ja keraamikamüük (kui vihma väga palju ei saja)
taimemüük
Noored Kotkad
sepiste valmistamine
katkiste elektroonikaseadmete kogumine
II KORRUS
kl 13 oksjon suures saalis
kasutatud riiete- ja raamatumüük
kunstimaja õpilaste näitused
kandletöötuba
al kl 13 käsitööklassis kunstimaja töötoad
III KORRUS
Ukraina nukkude valmistamine ja toidud
kottide disainimine
märkide ja pärgade valmistamine
rõivaste maalimine
Belgia vahvlid
kunstimaja õpilaste näitused
Laada teine filiaal on PMK majas Vene 31!

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

