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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

URMO UIBOLEHT  5.11

INGA ARRO  6.11

ANNELY KARIN  6.11

TIINA MÜNT  6.11

DANIEL KAASIK  6.11

REELI HAAMER  8.11
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Vanematekogu 21.09.2009

nKristel rääkis tütarlastekoori reisist ja osalemisest
konkursil. Tüdrukud olid väga tublid, andsid endast
maksimumi ja teenisid ära palju kiidusõnu.

nHumanitaarainete nädal. Kui väga head ideed ei
tule, siis väga suurejooneliselt ei tee. Mardipäeval ja
kadripäeval võib koolis käia rahvariietes.

nHingedepäeva teenistus. Kirikusse tuleb pinke
juurde viia, see jääb gümnaasiumi korrapidajaklassi
peale.

nTrialogos. Arutati, milline aeg oleks tuleviku
perspektiivis siiski kõige parem festivali toimumiseks.

n Jõululaat toimub 5. detsembril. Järgmises
vanematekogus arutatakse täpsemalt. Tuleks leida
üldkoordinaator, aga kuna kõigil on töökoormus suur,
on see raske ülesanne. 29. novembril on saadiku-
prouade korraldatav jõululaat SAS Radisson hotellis,
kuhu me saame oma leti panna ja tulu läheb koolile.

nArutati võimalikke projektitaotlusi.

nTöölepingute lisana peavad olema ametijuhendid.TÄNULIKKUS

Novembrikuu on käes ning hingedeaeg paneb meid eriliselt meenutama
oma lähedasi, kes on meie juurest juba lahkunud. See aeg annab uue
võimaluse avastada taas kõiki neid ande, mida oma elus oleme vastu
võtnud ja millega võime ehk olla lihtsalt harjunud. Meie vanemad on
andnud meile palju - elu, oma armastuse ja hoole. Meie vennad ja õed,
nagu ka kodu ja kasvatus pole muud kui hinnaline kingitus!

Oleme tänulikud ka esivanematele. Suur osa neist ei ela enam meiega, aga
ometi võlgneme neile palju! Nad on jätnud meile võrratu pärandi - meie
vanemad, pere, usu, väärtused, kultuuri... Väärtustades seda pärandit
väljendame oma tänulikkust.

G. K. Chesterton, võrratu inglise kirjanik ja esseist, on öelnud:
“Traditsioon on see, kui anname hääleõiguse kummalisimale kõigi
rahvaklasside seas, meie esivanematele. See on surnute demokraatia.
Traditsioon keeldub allumast väikesele ülbele oligarhiale, neile, kes parajasti
juhtuvad maa peal ringi uitama. Kõik demokraadid on vastu sellele, kui
inimesi diskvalifitseeritakse nende sündimise asjaolude tõttu, traditsioon
protesteerib nende diskvalifitseerimise vastu surma kui asjaolu tõttu.
Demokraatia õpetab, et me arvestaks iga hea inimese arvamusega, isegi,
kui see juhtub olema meie tallipoiss; traditsioon soovitab meil kaaluda iga
hea inimese arvamust, isegi, kui see juhtub olema meie isa. /.../ Muistsed
kreeklased hääletasid kividega, nemad aga hääletavad hauakividega. Ning
see on kõik korrektne ja ametlik, sest enamik hauakive - nagu enamik
hääletussedeleidki - on tähistatud ristiga.”

Tänu ka Loojale, kellelt pärineb suurim and - elu. Meie elu ning nende
oma, keda armastame ja kes armastavad meid, samuti nende oma, kes
meie ümber elavad. Ja kui palju ande, mida me ehk isegi ei märka...

Õnnitleme Vanalinna Muusikamaja Tütarlaste-
koori, kes saavutas konkursi "Let The Peoples
Sing" finaalis III koha!

Oslos toimunud ja  "kooride olümpiaks" nimetatud
konkursi tase oli väga kõrge ja meie tüdrukud esindasid
Eesti muusikat ja koorikultuuri väga väärikalt nii
konkursil kui ka kontsertidel.

Tüdrukute esinemist saab kuulata Klassikaraadio
saadete arhiivist (http://klassikaraadio.er r.ee/
helid?main_id=952223) ning vaadata NRK leheküljelt
(http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/550182).

Tasub kuulata ka konkursi vaheajal tehtud intervjuud
Klassikaraadio kohapeal viibinud korrespondendi
Marge-Ly Rookääruga, kes meie tüdrukute esinemist
väga kiitis.

nÕnnitlus

n5.11 kell 17.00 MMs Muusikakooli õpilaskontsert;

n5.11 kell 15.30 Löökpillide tehniline arvestus;

n6.11 kell 17.00 Muusikamajas kandleklassi kontsert;

n7.11 kell 19.00 Poistekoori meesansambel „EORP“
osaleb isadepäeva kontserdil „Kodu täis muusikat“
Estonia kontserdisaalis.

nMuusikakool



n Gümnaasium

nPüha Miikaeli kool
Esmaspäeval, 2. novembril hingedepäeva teenistused
Peeter-Pauli kirikus:

I-IV klassid kell 10.00
V-VIII klassid kell 11.00
IX klass kell 12.00

Palume õpetajatel, võimalusel ka klassijuhatajatel minna
teenistusele koos õpilastega.

II perioodi 3. nädal

Sünnipäevalapsed

12.K Martin Garbuz 2.11

10.R Mari-Anna Miller 4.11

12.K Kristjan Kala 5.11

12.R Mirjam Parve 7.11

nXI-XII klassi noormeeste kehaline kasvatus

Selle nädala jooksul tuleb XI ja XII klassi noormeestel valida
kehalise kasvatuse siseveerandi ala: ujumine, jõusaal või
pallimängud. Nimekirjad asuvad Mairi juures.

nHingedepäeva teenistus

Hingedepäeva teenistus toimub esmaspäeval, 2. novembril
kell 12.00 Peeter-Pauli kirikus. Palun õpetajatel tulla koos
õpilastega.

nÕppenõukogu

I perioodi tulemusi kokkuvõttev õppenõukogu toimub 9.
novembril kell 15.30.

nMardipäev ja kadripäev

Mardipäeval ja kadripäeval on koolis lubatud akadeemilise
riietuse kõrval kanda ka rahvariideid!

n Reaalainete nädal mardipäeva ümbritsevatel
päevadel

Reaalainete nädala raames toimuvad matemaatikatundides
peastarvutamise võistuvõtmised.

nXI klassi eksperthinnangud

II perioodil hakkame ette valmistama XI klassi
eksperthinnanguid. Tagasisidevestlustega alustame II
perioodi arvestuste nädalast.

nPõhikool

n27. novembril kell 14.00 toimub kristliku kasvatuse
seminar, kuhu õde Mary ootab kõiki õpetajaid, kes
annavad tunde algklasside õpilastele.

n Tüdrukud kes tõid oktoobris tänavalt leitud
mobiiltelefoni sekretär Agnese kätte, palun tulge Agnese
juurest läbi -vaevatasu ootab Teid.

nTeadaanne

nEsmaspäeval, 2. novembril kell 18.00 laulab VHK
GÜMNAASIUMI KAMMERKOOR hingedepäeva
palvusel Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5).

n6.-8. novembril toimuvad Rävala Kultuurikeskuses (Süda
tn 15) ANTROPOLOOGIA JA EETIKA PÄEVAD.

Loengute teemad: inimelu, abort, kunstlik viljastamine,
tüvirakud. Osavõtumaks 300 krooni (seminari materjalid,
2 lõunasööki ja 2 õhtusööki). Registreerimine kuni 4.
novembrini (k.a.), tel 6463454, info@ravalakultuurikeskus.ee

Seminar käsitleb bioeetika vaatepunktist lähtuvalt tähtsaid
ja raskeid küsimusi, mis on seotud inimese väärikuse,
terviklikkuse ja haavatavusega. Eesmärgiks on teadvustada
eetika osatähtsust meie ühiskonnas ja laiendada arusaama
eetika rollist igal tasandil, aidates kaasa kogemuste ja
teadmiste vahetamisele. Loengud, film, arutelu, debatt.

Esinejad kodu- ja välismaalt. Oodatud on naistudengid ja -
abituriendid.

nKroonikat

KURESSAARE POISTE
KEELPILLIFESTIVAL

24.-25. oktoobril

Sügisvaheaja esimestel päevadel toimus Saaremaal juba
kaheksandat korda üks väga eriline muusikasündmus -
Kuressaare Poiste Keelpillifestival. VHK Muusikakooli
keelpillipoisid osalesid sellel üritusel neljandat korda ning meie
seekordne esindus oli: ALARI ERIK TORK, PEETER
MARGUS, kontsertmeister ANU RANDMA ja õpetaja
TIINA PANGSEP.

Festivali õhkkond on alati olnud väga sõbralik ja inspireeriv,
saal publikust pungil ning tänu sellisele loovale õhkkonnale
on poiste pillimängu tase liikunud edasi lausa seitsme-
penikoorma sammudega.

Lisaks toimunud kümnele kontserdile oli võimalus osa võtta
ka improvisatsiooni meistriklassist, millist võimalust vanalinna
poisid ka meelsasti kasutasid, saades seejärel kursuse
juhendajalt ainult kiidusõnu oma avatud ja loomingulise
suhtumise tõttu.

Praeguse aja keeruline majanduslik olukord ei olnud jätnud
puudutamata ka Kuressaare Festivali. Kui eelmisel aastal oli
osalejaid 93, siis sel aastal paarikümne võrra vähem - kohale
oli tulnud 73 poissi! Seetõttu oleme väga õnnelikud ja rõõmsad,
et VHK MK toetas oma väikese delegatsiooni osalemist sellisel
toredal, vaid Poistele mõeldud muusikapeol.

Muljeid vahendas viiuliõpetaja TIINA PANGSEP



PS! Soovitame kuulata ka klassikaraadio saadet EBU
koorikonkursist. Stuudios olid muljeid jagamas dirigent
Maarja Soone ja kontsertmeister Andres Lemba:
klassikaraadio.err.ee/helid?main_id=958133

Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor võitis
Oslos toimunud EBU koorikonkursil „Let The
Peoples Sing“ III koha noortekooride
kategoorias!

Mainekas Euroopa Rahvusringhäälingu koorikonkurss „Let
The Peoples Sing“ toimus sedakorda 17.-18. oktoobril Oslos,
Norra raadio stuudios. Konkurss toimub iga kahe aasta järel
alates 1961. aastast ja Eesti osales sellel võistlusel neljandat
korda.

Et tegemist on raadiokonkursiga, said otseülekande vahendusel
lõppkontserdist osa kõik euroraadio kuulajad, olles seega suurima
kuulajaskonnaga koorikonkurss maailmas. Ülekannet edastas
lisaks ka Norra televisioon.

Konkursil on kolm kategooriat: lastekoorid, noortekoorid ja
täiskasvanute koorid. Zürii valis koorid lõppkontserdile välja
poolfinaalist, mis toimus 7. jaanuaril. Poolfinaali tuli igal kooril
saata oma 10-20 minuti pikkune kava, mis oli salvestatud
oma maa raadio stuudios selle aasta jaanuari alguses (ilma
vahelõikamisteta). Eestist valiti seekord välja ainukesena meie
tütarlastekoor.

Lastekooridest osales sellel aastal vaid üks koor - Hamiltoni
lastekoor Canadast (Zimfira Poloz), kes sai ka oma kategoorias
I koha. (Selle koori dirigent viis mainekal koorisümpoosiumil
Kopenhaagenis 2008. aasta suvel läbi populaarse workshopi
vokaaltööst lastekoorides).

Noortekoorides võisid laulda kuni 25aastased noored lauljad.
Seitsme koori seas saavutas Vanalinna Muusikamaja
tütarlastekoor noortekooride kategoorias III koha, olles oma
vanuserühmas noorimate liikmetega koor (14-18aastased).  II
koha sai  Adam Mickiewiczi Ülikooli kammerkoor Poolast
(Krzysztof  Szydzisz) ning I koha ja Grand Prix ehk Silver
Rose Bowl´i pälvis Diocesani gümnaasiumi tütarlastekoor
Sloveeniast, Ljubljanast (Helena Fojkar Zupancic)!

Täiskasvanute arvestuses võitis III koha Viini kammerkoor
(Michael Grohotolsky), II koha Läti Kultuuriakadeemia
segakoor Sola (Kaspars Adamsons) ning I koha Norra enda
suurepärane kammerkoor NOVA (Anne Karin Sundal).

Ehkki konkurss on mõeldud amatöörkooridele, on EBU
konkursi tase sedavõrd kõrge, et raske oli siin eristada kutselisi
lauljaid amatööridest. Zürii esimees, kes on olnud EBU
konkursi zürii töös 20 aastat, hindas selle aasta konkursi taset
senistest kõrgeimaks!

Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor andis lisaks konkursile
ka kaks kontserti, millest esimene oli „Kultuuripealinn Tallinn
2011“ tutvustav kontsert. Kutsutud olid erinevate saatkondade
esindajad, täispikal kirikukontserdil viibis ka Eesti suursaadik.

nKoori kroonikat Järgmisel õhtul toimus aga EBU ühine galakontsert kõigi
finaali pääsenud ja kohale sõitnud kooride osavõtul. Ülekannet
teostas Norra raadio. Tütarlastekoor tutvustas kõikidel
kontsertidel teiste seas ka meie poolt väga armastatud eesti
heliloojate loomingut ning pälvis sellega väga sooja publiku
vastuvõtu!

Konkursi ajatelg oma ettevalmistuse ja poolfinaaliga kestis
ühtekokku üle aasta. Vahepeale mahtus ka palju muud tööd:
kooli esinemised, kontserdid, aktused, laulupidu, osalus
valiknaiskoorides, vastutusrikas sooloosa valikühendkooride
seas jne. Kõik see pole olnud kerge. Tüdrukud on olnud töökad
ja väga pühendunud. Sellisele konkursile ei ole lihtne pääseda
ning paljudel eesti väga headel kooridel polegi see õnnestunud!
Suur kiitus teile, tüdrukud, kes te rasketes tingimustes nii
vastutusrikkal ja pingelisel võistlusel väärikalt Eestit
esindasite! Sest seda te tegite - olite väga, väga tublid!!!

Sellisel kujul sai see sõit võimalikuks tänu paljude inimeste
abile. Aitäh kõigile abistajaile VHK-s, õpetajatele,
lapsevanematele! Sõpradele ja tuttavatele nii Eestis kui
Norras! Meie suurim tänu aga Katrin Raiele,  kes oli
nõus võtma kogu korraldusliku poole enda kanda! Koos
Kristel Ükskülaga kehastusid nad nende päevade jooksul
lisaks maailma parimateks kokkadeks, hoolitsedes selle eest,
et kõhud kõigil kõvasti täis ja meel rõõmus püsiks! Olge te
südamest tänatud, head sõbrad! Ilma teieta poleks seda reisi
toiminud!!!

Koori juhendajate nimel,

MAARJA SOONE

Tüdrukutekoori klassika


