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VINN ETT PAR POINTE SKOR
Gissa hur många Swarovskikristaller som används på Rajah Kålmaskens  

skor i Alice i Underlandet och vinn ett par!  
Var med och tävla på www.roh.org.uk/pointe



HANDLINGEN

aKt i
Oxford år 1862. Lewis Carroll, en vän till familjen Liddell, underhåller tre unga systrar 
på en trädgårdsbjudning med en av sina berättelser och med allehanda magiska tricks. 
En av systrarna vid namn Alice är vän till trädgårdsmästarens son Jack. Han skänker 
henne en ros och hon ger honom en tårtbit. Men Alices mamma anklagar Jack för att ha 
stulit rosen och ber honom ge sig iväg. 

Medan ett egendomligt sällskap dyker upp, tröstar Lewis Carroll flickan. När han 
skall ta en bild av henne, försvinner han bakom kameraskynket och förvandlas till en 
vit kanin, varpå han dyker ner i sin kameraväska. Alice följer efter och faller djupt ner i 
en hemlighetsfull och förtrollad värld. Jack, som är Hjärter Knekt, anklagas av den 
ondskefulla Drottningen för att ha stulit ett kakfat. Hennes betjänter jagar honom 
oupphörligen.

Alice spionerar genom ett nyckelhål på en trädgård, som hon dock inte kan nå fram 
till. Hon hittar en dryck, som leder till att hon krymper och en kaka, som gör att hon 
blir jättelik. Hon simmar omgiven av olika slags sällsamma varelser i en sjö, som består 
av hennes egna tårar. För att få varelserna på gott humör, anordnar hon en tävling. 

I en stuga träffar hon på en hertiginna, som har hand om ett spädbarn (medan en 
kokerska i köket förvandlar grisar till korvar), fisk- och grodbetjänter samt en mystisk 
Cheshirekatt. Den vita kaninen och knekten, som oroar sig för Alices säkerhet, 
förbjuder henne att följa efter dem och lämnar henne med förbundna ögon.

Paus

aKt ii
Alice blir än mer förvirrad när hon ber Cheshirekatten om en vägbeskrivning, varefter 
hon plötsligt hamnar på en underlig tébjudning hos en galen hattmakare, en påskhare 
samt en väldigt trött hasselmus. Hon lyckas fly och stöter ihop med en exotisk kålmask, 
som sitter ovanpå en svamp. Kålmasken inger henne nytt mod och innan han 
försvinner, får hon en svampbit av honom.

Till slut befinner sig Alice i trädgården, som är full av besynnerliga och vackra 
blommor. Till sin förtjusning återser hon Hjärter Knekt. Men Drottningen har inte 
upphört att jaga henne. Alice och knekten undkommer på nytt tillsammans med den 
vita kaninen.

Paus

aKt iii
Tre trädgårdsmästare målar rosenbuskarna i rött, eftersom de av misstag planterat vita 
exemplar, en färg som Drottningen avskyr. 

Drottningen anländer och ger order om att trädgårdsmästarna skall avrättas. Hon 
visar upp sin danskonst, varefter hon och hertiginnan börjar spela krocket med 
flamingor som klubbor och igelkottar som klot. När hertiginnan hävdar att 
Drottningen fuskar, står hon i tur att bli avrättad.

Hjärter Knekt upptäcks och förs till slottet för rättegång. Alla färgglada varelser är 
vittnen och anklagar honom tills hela rättegången mynnar ut i ett fullständigt kaos. 
Ingen bryr sig om att lyssna på hans försvarstal, men Alice rycker ut till knektens 
försvar och hävdar att han är oskyldig. Om någon är skyldig så är det hon! Tillsammans 
avlägger samtliga ett avgörande vittnesmål, som rör de närvarandes hjärtan, utom 
Drottningens. Istället griper hon efter en yxa och jakten tar åter sin början.

Alice, som inser att hon inte har en chans att komma undan, knuffar till ett av 
vittnena, som faller ovanpå ett annat vittne till dess att hela hovet kollapsar: När allt 
kommer omkring, är de ju bara spelkort!

Mitt uppe i detta otroliga virrvarr, vaknar Alice…

nicholas Wright

ENSEMBLEN 

 alice saRah lamb 

 JacK/hJÄrter KneKt   fedeRIco boNellI

 leWis carroll/den Vita Kaninen    RIcaRdo ceRVeRa

 modern/hJÄrter dam/drottningen  zeNaIda yaNowsKy

 fadern/hJÄrter Kung   chRIsToPheR sauNdeRs

 trollKarlen/den galne hattmaKaren  sTeVeN mcRae

 raJah/KÅlmasKen   eRIc uNdeRwood

 hertiginnan   PhIlIP mosley 

  KYrKoherden/pÅsKharen   Paul Kay

  KYrKVaKtmÄstaren/hasselmusen  James wIlKIe

 KoKersKan   KRIsTeN mcNally

  fisKbetJÄnten   TRIsTaN dyeR

  grodbetJÄnten maRcelINo sambé

 Varelser i underlandet   medlemmaR aV The Royal balleT

rollistan Är KorreKt Vid trYcKning. Ändringar Kan fÖreKomma.
KÖp ett digitalt program fÖr att se den senaste informationen

med reserVation fÖr Ändringar i aftonens rollista.


