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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KERSTI ÕUN 30.04
RAUL ERDEL 30.04
ÜLLE PAJU 01.05
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nMiikaeli ÜhendusHelbed
On kuulda nende kilkeid

kaugelt, lähedalt.
Need kilked ainult hinges

kajavad
Ja kuigi mattuvad kõik

mustad mõtted,
on uued järel kerged

tulema
Neid pehmelt lendleb, kergelt

langeb,
tõuseb ülesse,

kuid mõtted kaugest kevadest
meid hellalt petavad.

Õieke

Hallipäine vanaproua
õie pani pähe.

vaikne muie kuivand suule,
tuli, tõi ta uue tuule.

tuli, kuulis lapse nuttu,
vanast enam pole juttu.

Nüüd on laps,
kes kaua oodand.

simanurgast
kaua vaadand,

krobelisi vanakesi,
pisarsilmseid eidekesi.

Nüüd on õied lapse peas,
nüüd on sile,

nüüd on värske,
nüüd on kaunis kevade.

Teresa Vooglaid, 7. klass

Vanematekogus 24.04.

n Lubati Leedu laste ja noorte muusika ja
tantsuteatril ööbida 19.-20.06 kooli ruumides. (T. Sepa
avaldus)

n 2. mai töökorraldus:
Algkoolis toimub kunsti projektõppe päev, põhikoolis
sisustavad päeva klassijuhatajad, gümnaasiumis
toimuvad õppetunnid.

n PROBLEEM: gümnaasiumi muusikaajaloo
programmi raames kontsertide külastamise soovitus on
igati põhjendatud. Samas ei tohi siduda kindla tasulise
kontserdi külastamist hinde või arvestuse saamisega.
Õpilasel on õigus valida kontserte, ka meie MM ja
MK poolt korraldatud tasuta kontserte külastada.

Virge

Suur tänu Tanja Männile ja tema abikaasale
koolikella süsteemi väljaehituseks annetatud raha
eest! Üks suur probleem saab ületatud ja meie kõigi
töökeskkond paremaks. Kui kevadväsimus ja muud
mured ründama kipuvad, on ühtehoidmine ja oluliste
asjade edenemine eriti tähtis.

Ingrid

5.-9. kl. õpilased, kes soovivad laada korraldamises
osaleda, saavad ennast kirja panna Põhikooli II korrusel
Tööbörsi stendil. Kes ees, see mees!
Väga teretulnud on ka abilised Gümnaasiumist,
registreerida saab Mairi juures.
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MAILAAT
laupäeval, 10. mail kell 11 - 14.

Teemaks on KOTID.

11-13  VÄIKE VABA LAVA   toimub  juhul, kui on piisavalt
esinejaid. Selle nädala jooksul peaks välja mõtlema,
kas mõni laul, luuletus, tants või muidu ümin ootab
pakatades tagasihoidlikku lava ja sooja
publikuvastuvõttu - anna REEDEKS teada oma
klassijuhatajale, tema paneb soovi kirja ja annab
Agnesele või Mairile edasi.

13.00 KOTTIDE  OKSJON

Kolmapäeval, 14. mail kell 17.30 Muusikamajas
KUNSTIOKSJON.  Laada ajal saab oksjoni pileteid osta
ja seal töid vaadata. Nii odavalt ei saa head Eesti kunsti
osta kusagil mujal!



nMuusikamaja

nKehakultuuri õppediivan
nVHK ALISTAS JALGPALLIS REAALKOOLI!
17.aprillil kohtusid Reaalkooli staadionil jalgpallis VHK
ja Reaalkooli meeskonnad. Poiste jaoks väga olulises mängus
suudeti saavutada võit 3:2 (kõik väravad JOONAS
LAASBERGILT). Eriliselt tahaks esile tõsta ka väravavaht
MADIS RAJANDO imelisi tõrjeid. Meeskonnas mängisid
peale nimetatute veel: KASPAR KULL, TÕNIS LILL, MAR-
TIN LÄÄNE, MIKK TARAS, RIMO HUNT, JUSS
HAASMA..

nVHK KORVPALLITURNIIRI VÕITSID ÕPETAJAD.
Õpetajad alistasid finaalmängus 11.H meeskonna 64:48.
Kolmanda koha saavutas 11.R, kes pronksimängus alistas
12. klasside ühisvõistkonna 37:33. Viiendaks tuli põhikooli
võistkond ja kuuendaks 10. klasside ühisvõistkond.

n 24. aprilil osalesid 2. klassi poisid ja tüdrukud
AUDENTESE ERAKOOLI ÜLE-EESTILISEL
SPORDIPÄEVAL. Võisteldi pendelteatejooksus,
kombineeritud teatejooksus, teatevõistluses pallidega,
köieveos (poisid) ja hüpitsaga hüppamises (tüdrukud).
Kokkuvõttes saavutati 25 kooli konkurentsis tubli 11.koht.
Kõige paremini läks pendelteatejooksus, kus tegelikult joosti
välja paremuselt teine aeg, aga kahe vaieldava trahvisekundi
pärast langeti seitsmendaks. Kahes ülejäänud teatevõistluses
saavutati mõlemas 8.koht. Köievedu ja hüppenööriga
hüppamist tuleb veel harjutada... Kooli eest võistlesid LIISA
HIOB, JAANIKA LÜÜS, MERILIN REEDE, GERTRUD
SAKS, EMMA URB, KRISTIIN HELEEN UUEMÕIS,
TOM GREGORI BRAZIER, MATTIAS KUPPART,
ANDREAS LEPAMETS, KARL HENRI REBANE, KARL
SAAR, JOONAS MATTIAS SARAPUU.

Aivar

nMUUSIKAMAJA TEGEMISED SEL NÄDALAL

T. 29.aprillil kl 15.00  VHK draamafestival

K.30 aprillil Poistekoori proov peegelsaalis (mitte
Muusikamajas)

30. aprill - 4.mai Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
osaleb Vilniuse V Rahvusvahelisel koorifestivalil

nMUUSIKAKOOLI ÕPILASTE KONTSERT toimub
30.aprillil kell 18.00 (lõpukavade ettemängimine)

n 2.-3.mail toimuvad MUUSIKAKOOLI SISSE-
ASTUMISKATSED

nEsmaspäeval kell 15.40 7.p klassis VÄLKKOOSOLEK
teemal 2. mai
nTÜTARLASTEKOOR on 30. aprill - 4. mai Leedus
Vilniuses, osaleb koorifestivalil. Hoiame neile pöialt!
n 2.-3. mail toimuvad SISSEASTUMISKATSETE
VESTLUSED. Päevad tulevad pikad ja pingelised. Soovime
algklassi-õpetajatele ja juhtkonnale selleks jõudu!

nPõhikool

Teisipäeval 29. aprillil kl 15.00
Muusikamajas

VHK DRAAMAFESTIVAL

Tule kaasa elama!

nEELTEADE  EMADEPÄEVA KONTSERDI KOHTA

Kontsert  toimub 7. korda Estonia Kontserdisaalis.
Sel aastal  12. mail kell 18.00.

Eelmisel aastal toimus
Mart Siimeri "Püha
Miikaeli mõõga"
esiettekanne. Sel aastal
on (kultuuriminis-
teeriumi toetusel)
tellitud René Eesperelt
teos meie kooridele,
orkestrile ja "Vox
C l a m a n t i s e l e " .
23.aprillil toimunud
ühisproovil oli  kohal
ka helilooja ja avaldas
lastele tunnustust
"Mater rosae" õppimisel
tehtud töö eest.

Proovid jätkuvad
6.mail 15.00-17.00 muusikamajas
7.mail 15.40-18.00 muusikamajas
9.mail 17.00-18.00 Estonia kontserdisaalis

Aive Sarapuu

nMuusikakool


