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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SÜNNIPÄEVALAPSED:

ARGO ROOTS 16.5
AET ADMAN 18.5

ENE SALUMÄE 18.5
JAKOB TEPPO 19.5

LIINA KOLK 19.5

PILLE HAVAKATS 19.5

Ootame kõiki peresid
esmaspäeval, 13. mail kell 18
Estonia kontserdisaali

EMADEPÄEVA KONTSERDILE!

Soovitame pääsmed soetada juba praegu, et kontserdipäeval oleks vaid
kohaletulemise vaev.

Kontserdi pääsmeks on toetuskaart, mis maksab 10 eurot. Õpilastel ja
vanaemadel-vanaisadel on võimalik soetada sooduskaart hinnaga 5 eurot.
Nagu ikka, on oodatud ka suuremad annetused, kuldkaart algab 50 eurost.
Toetuskaartide eest saab maksta ülekandega EE791010220032807012 (MTÜ
Miikaeli Ühendus) märksõna “emadepäev”.
Sularaha eest on toetuskaarte võimalik osta VHK gümnaasiumi valvelauast,
PMK õpetajate toast ja Aiakesest.
Kohtumiseni kontserdil!
PMK nõukogu

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu..............
Kehakultuuri õppediivan
Noored autorid kirjandusfestivalil..................
Laulufestival..................

8. klasside keraamika

VHK hoolekogu

2
2
2
2

Mailaadaga kogutakse raha Okasroosikese lossi (Uus tn 19) töökorda seadmiseks.
Uuest õppeaastast alustab lossis tööd huvikeskus, kus on täiendavad klassid muusikakoolile, kunstikool ja teatrikool.
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

7. 5. 19

1. Töötasustamise alused. Alates 1. aprillist muudeti põhikooli (VHK
ja PMK) klassijuhatajate töötasustamise aluseid.
2. Pedagoogiumi juhatajana töötab alates 1. maist Katrin Raie. Tema
tööülesanneteks on VHK ja MÜ arendustegevuse juhtimine.
3. Emadepäeva kontsert. Jäänud on veel väikesed tehnilised probleemid.
4. Meeskonnatöö põhimõtted. Kersti tegi ettekande meeskonnatöö
põhimõtetest.
5. VHK arenguseminar toimub 9. mail Theatrumi proovisaalis kell
11.15 kuni 15.00.

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

5. mail Järvakandis toimunud Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel tuli HEDI ANDRE ajaga 3.18 U14 vanuseklassis Eesti meistriks. Palju
õnne!
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VERINOORED AUTORID
FESTIVALIL HEAD READ
Kolmapäeval, 22. mail kell 18.00
„Ma ütlen veel üks kord: noorus on ilus aeg,
noorus ei tule iial tagasi“ – need rahvasuust
pärit sõnad, mis kõlavad populaarses laulus
„Pea õits’vad lilled“, sisaldavad midagi aegumatut. Neis on kirjas mõte, mida väljendati
juba läänemaise kultuuri esimestes tekstides.
Näiteks kirjutab antiikaja esimene ja suurim
poetess Sappho ühes oma fragmendis nii:
„Neitsilik meel, neitsilik meel, miks on sul rutt
mind jättes?“ / „Iialgi ma, iialgi ma teist korda ei või tulla““ (tlk Ellen Niit ja Valmen Hallap). Nooruse kaunidus ja lühidus omandab
üha sügavamaid ja selgemaid toone, mida
vanemaks me saame. Sest nooruses on inimese seos olevikuga kõige vahetum: maailm
kuulub avastamisele, just nüüd, just siin. Ja
need, kes pole enam noored, tunnevad sellest
avastuslikkuse jõust siirast rõõmu – kaob ainult iga üksiku inimese noorus, mitte noorus
ise. Olete teretulnud kuulama praeguse
hetke uusi kirjanduslikke hääli, keda esindavad Harald Rainer Ainla, Laura Kell, Joonas
Koff, Rasmus Kuningas, Ramona Mägi, Marcus Müürsepp, Liine Palu, Anna Maria Rüütmann, Sirli Staub, Marianna Vaga ja Joonas
Väli.

VHK Laulufestival 2019
Kontserdid Vanalinna Muusikamajas:
21. mail 10.30 Aiake
22. mail 10.00 Väikeklassid
23. mail 9.00 I klass
10.30 II klass
12.00 III-IV klass
24. mail 9.00 V-VI klass
11.00 VII-VIII klass
VHK Gümnaasiumi teatrisaalis
22. mail 18.00 Gümnaasium ja IX klass
Laulufestivali parimad esitused ja perelaulude kontsert "Elutuba"
4. juunil 18.00 Nukuteatris
Head esinejad, palun andke laulusoovist teada oma muusika- või kooriõpetajale.

