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GISELLE
BALETT I TVÅ AKTER

MUSIK ADOLPHE ADAM REVIDERAD AV JOSEPH HOROVITZ

KOREOGRAFI MARIUS PETIPA EFTER JEAN CORALLI OCH JULES PERROT

SCENARIO THÉOPHILE GAUTIER EFTER HEINRICH HEINE

PRODUKTION OCH YTTERLIGARE KOREOGRAFI PETER WRIGHT

SCENOGRAFI JOHN MACFARLANE

URSPRUNGLIG LJUSDESIGN JENNIFER TIPTON ÅTERSKAPAD AV DAVID FINN

ISCENSÄTTNING CHRISTOPHER CARR 

BALETTCHEF SAMANTHA RAINE

BITRÄDANDE BALETTMÄSTARE RICARDO CERVERA

REPETITÖRER ALEXANDER AGADZHANOV, LESLEY COLLIER,  

JONATHAN COPE, OLGA EVREINOFF, MONICA MASON, PETER WRIGHT

DIRIGENT BARRY WORDSWORTH

ORCHESTRA OF THE ROYAL OPERA HOUSE

KONSERTMÄSTARE PETER MANNING

BILDPRODUCENT ROSS MACGIBBON

LIVE FRÅN THE  
ROYAL OPERA HOUSE 

ONSDAGEN DEN 6 APRIL 2016 KL 20.15

Twittra dina tankar om kvällens föreställning med  #ROHgiselle

Balettskor
The Royal Ballet förbrukar mer än 12.000 par skor varje säsong. Du kan 

stödja deras enastående arbete genom att donera online. 
Besök www.roh.org.uk/pointe. Fullständiga villkor online. 

Ungefärliga tider

Livesändningen startar KL 20.15

 Akt I 55 minuter
Paus

 Akt II 50 minuter
Livesändningen slutar omkring 22.45

Live Biosäsongen 2015/16

LUCIA DI LAMMERMOOR MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2016 

FRANKENSTEIN ONSDAGEN DEN 18 MAJ 2016

WERTHER MÅNDAGEN DEN 27 JUNI 2016

Digital Programme
De digitala Programmen från Royal Opera House innehåller ett 

urval av speciellt utvalda filmer, artiklar, bilder som får besökaren 
att bli mer insatt i själva produktionen. Använd promotionkoden 

“FREEGISELLE” för att erhålla ett gratis exemplar. 
Besök www.roh.org.uk/publications.

Digitala program är endast tillgängliga på engelska.



Akt I
En by i Rhenlandet

Bondflickan Giselle har förälskat sig i greve Albrecht, som inbillat henne att han är en bybo 
vid namn Loys. Hennes vidskepliga mor Berthe, som hoppas att dottern skall gifta sig med 
skogvaktaren Hilarion, varnar henne för Loys, som hon djupt ogillar. I ett försök att avskräcka 
Giselles känslor för Loys, berättar Berthe legenden om vilierna, unga flickor som efter att ha blivit 
övergivna, dött före sin bröllopsdag och sedan förvandlats till osaliga andar. För att hämnas dansar 
de mellan midnatt och gryning med varje man, som råkar komma i deras väg, tills denne dör. Men 
Giselle bryr sig inte om vad modern sagt utan deltar tillsammans med sin älskade i firandet av den 
just avslutade vinskörden, där hon kröns till Druvornas Drottning.  

Albrechts väpnare Wilfred varnar honom i all hemlighet för ett jaktsällskap, som anförs 
av hertigen av Kurland och grevinnan Bathilde (Albrechts blivande brud), vilka övernattar på 
Albrechts slott med anledning av förlovningen. Albrecht gömmer sig, men Hilarion har blivit 
vittne till detta möte. Han beslutar sig för att bryta sig in i Loys stuga och ta reda på hemligheten 
bakom dennes verkliga identitet. Jaktsällskapet anländer. Giselle dansar för de höga gästerna och 
när hon berättar för Bathilde att hon också är förlovad, skänker grevinnan henne ett halsband. 
Bathilde, som är trött på jakten, ber att få vila ut i Berthes stuga. Men hertigen beslutar att jakten 
skall fortsätta och ger order om att ett jakthorn skall fästas vid stugdörren så att han och sällskapet 
kan kallas tillbaka när Bathilde känner för att åter ansluta sig till deltagarna. 

Hilarion dyker nu upp efter att ha besökt Loys stuga. Han har hittat Albrechts svärd och när 
han jämför detta med jakthornet, ser han att båda pryds av samma släktvapen, vilket är det bevis 
han letat efter. Albrecht återvänder ovetande om att jakten fortfarande pågår. Hilarion avbryter 
dansen och avslöjar sanningen, nämligen den att Loys i själva verket är Albrecht. Han blåser i 
hornet, jaktsällskapet kommer tillbaka och Bathilde, som lämnat stugan, påstår att Albrecht är 
hennes trolovade. Denna chock blir för mycket för Giselle, som förlorar förståndet. I galenskapen 
bedyrar hon på nytt sin kärlek till “Loys”, griper tag i hans svärd och dödar sig själv. 

Paus

Akt II
Giselles grav i skogen

Hilarion vakar vid Giselles grav, som ligger djupt inne i skogen i ohelgad mark. Midnatt råder, 
den tid när vilierna uppenbarar sig. Hilarion blir vettskrämd och flyr när han konfronteras med 
dessa varelser. Deras drottning Myrtha anländer nu från träskmarkerna och ropar på sina vilier. 
Hon drar upp Giselle från graven för att inviga henne i deras riter. Vilierna skingras när Albrecht 
närmar sig i letandet efter Giselles grav. Han lägger ner blommor framför korset och när Giselles 
ande visar sig för honom, följer han efter denna in i skogen. 

Hilarion, som förföljs av vilierna, återvänder och tvingas dansa oupphörligt. Utmattad jagas 
han till en insjö, där han drunknar. 

Vilierna söker nu upp Albrecht och när Myrtha befaller honom att dansa, uppmanas han av 
Giselle att söka sig till tryggheten framför korset. Men han är maktlös när Myrtha ger Giselle en 
order om att locka honom därifrån genom att dansa tillsammans med honom. Giselle försöker 
hålla honom vid liv, men medan natten fortskrider blir han bara svagare och svagare. Precis när 
han är döende, gryr dagen. Dagsljuset undanröjer viliernas kraft och de spöklika dansarna 
upplöses. Giselle, vars kärlek har övervunnit döden, återvänder till sin grav. Hennes ande har 
befriats från viliernas makt. Kvar är Albrecht, ensam och sörjande.

Peter Wright

 GISELLE MARIANELA NUÑEZ          
 
 ALBRECHT VADIM MUNTAGIROV                      
 
 HILARION BENNET GARTSIDE                 
 EN SKOGVAKTARE 

Akt I
 WILFRED JOHANNES STEPANEK                                      
 ALBRECHTS VÄPNARE 

 BERTHE ELIZABETH McGORIAN         
 GISELLES MOR      

  HERTIGEN AV KURLAND  GARY AVIS                     

 BATHILDE CHRISTINA ARESTIS                  
 HANS DOTTER   

 JAKTLEDAREN ERIC UNDERWOOD                 

 PAS DE SIX YUHUI CHOE, ALEXANDER CAMPBELL, 
  FRANCESCA HAYWARD, LUCA ACRI,    
  YASMINE NAGHDI, MARCELINO SAMBÉ       

 BÖNDER OCH HOVMÄN ARTISTS OF THE ROYAL BALLET                                                      

Akt II
 MYRTHA ITZIAR MENDIZABAL                                       
 VILIERNAS DROTTNING 

 MOYNA OLIVIA COWLEY                                            
 MYRTHAS TJÄNARINNA 

 ZULME BEATRIZ STIX-BRUNELL                         
   MYRTHAS TJÄNARINNA 

 VILIER ARTISTS OF THE ROYAL BALLET   

Handlingen Ensemblen

 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.


