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LIVE BIOSÄSONGEN 2014/15
STADEN MAHAGONNYS UPPGÅNG OCH FALL ONSDAGEN DEN 1 APRIL 2015

LA FiLLE MAL GArDéE TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

LA bOHÈME ONSDAGEN DEN 10 JUNI 2015

WiLHELM TELL SÖNDAGEN DEN 5 JULI 2015

SVANSJÖN DIGITAL PROGRAMME
I det digitala programmet från Royal Opera House hittar  

du olika videor, artiklar och bilder som ger dig möjligheten  
att komma närmare inpå produktionen. Köp ett program  

för att lära dig om handlingen, iscensättningen,  
musiken och bakgrunden till Svansjön. 

Läs mer på www.roh.org.uk/publications

Twittra dina tankar om kvällens föreställning innan, under pausen  
eller efter föreställningen, genom #Rohswanlake

SVANSJÖN
balett i fYra aKter 

BALETTSKOR
Dansarna inom Royal Ballet förbrukar mer än 12.000 par skor varje säsong. 
Ni kan hjälpa till med att stödja deras enastående verksamhet. En gåva på 
endast 39 pund skulle räcka till inköpet av ett par skor till en av svanarna.  

besök www.roh.org.uk/pointe

Koreografi maRIUs PeTIPa och leV IVaNoV
Ytterligare Koreografi  fRedeRIcK ashToN (aKt iii neapolitansK dans)  

och daVId bINTley (aKt i Vals)

musiK PyoTR Il’yIch TchaIKoVsKy 

regi aNThoNy doWell
scenografi/KostYm yolaNda soNNabeNd

lJus maRK heNdeRsoN
dramaturg (research) RolaNd JohN WIley
KonstnÄrlig rÅdgiVare chRIsToPheR caRR

balettchef samaNTha RaINe
repetitÖrer aleXaNdeR agadZhaNoV, lesley collIeR,

JoNaThaN coPe, olga eVReINoff
Koreologer aNNa TReVIeN, gRegoRy mIslIN

dirigent boRIs gRUZIN

oRchesTRa of The Royal oPeRa hoUse
KonsertmÄstare seRgey leVITIN

bildproducent  
Ross macgIbboN

liVe frÅn the  
roYal opera house 

tisdagen den 17 mars 2015 
Kl 20.15

denna fÖrestÄllning tillÄgnas minnet aV  
dereK rencher, 1932-2014, tidigare premiÄrdansÖr  
och first character artist Vid the roYal ballet 



HANDLINGEN

aKt i
Hovet är som bäst i färd med att förbereda festligheterna inför Prins Siegfrieds myndighetsdag. 
Hans informator anländer för att med egna ögon se att allt är i sin ordning. Med i följet befinner 
sig Benno (en nära vän till Siegfried), övriga kamrater samt flera hovdamer. Siegfried mottar 
blommor av bönderna och skänker sidenband till flickorna och drycker till männen. Tre dansare 
framför en pas de trois för att roa de närvarande. 

Siegfrieds mor får reda på den inofficiella festen. Då hon är på väg till slottet, görs intensiva 
försök att dölja varje bevis på dryckesförtäring. Modern är dock alltför väl medveten om sonens 
svaghet för “det ljuva livet”. Hon nämner för honom att han måste utse en brud bland de utvalda 
flickorna, som kommer närvara vid balen följande afton. Informatorn och Benno försöker muntra 
upp Siegfried och lyckas övertala honom att fortsätta med det avbrutna festandet.

Informatorn, som vid det här laget är tämligen berusad, insisterar på att få dansa med två av 
hovdamernas unga döttrar. Efter att ha trillat till marken, övertalas han att tillsammans med 
Siegfried återvända till slottet. Siegfried och hans vänner upptäcker en flock svanar i kvällsskyn 
och bestämmer sig för att avsluta dagens fest med att gå på jakt. 

Kort paus

aKt ii
Benno och jaktkamraterna stannar till i en glänta nära en kyrkoruin vid stranden av en insjö. Här 
lurar en ondskefull trollkarl i form av en uggla. Vännerna fortsätter att leta efter Siegfried, som 
dyker upp i samma ögonblick som en flock svanar flyger in i ruinen. Siegfried gömmer sig och 
råkar få se när en av svanarna förvandlas till en vacker ung kvinna, Svandrottningen Odette. Hon 
berättar förfärad att hon och hennes följeslagare är offer för en trollkarl, som förvandlat dem till 
svanar om dagen. Endast nattetid kan de åter anta mänsklig gestalt vid den förtrollade sjön, som 
består av tårar från Odettes mor. Förtrollningen kan endast brytas om någon, som aldrig älskat 
tidigare, lovar att älska Odette för evigt. Den ondskefulla varelsen visar sig plötsligt, men Odette 
hindrar Siegfried från att skjuta honom – ty om han dör, kan förtrollningen aldrig upphävas. 

Svanarna kommer fram ur ruinerna och omringar Benno. Han ropar på sina kamrater att dessa 
skall skjuta, men Siegfried stoppar dem. Odette ber dem att inte skada svanarna. Jaktsällskapet drar 
sig tillbaka och lämnar Siegfried ensam med Odette och de andra unga kvinnorna.

Odette och Siegfried förklarar varandra sin kärlek, men när dagen gryr, upphör förtrollningen. 
Odette och hennes väninnor återvänder till ruinerna för att på nytt förvandlas till svanar.

Paus

aKt iii
De inbjudna gästerna anländer i masker till kostymbalen. Siegfried och Benno, som också är 
maskerade, blandar sig med de övriga gästerna. Drottningen befaller Siegfried att dansa med  
sex unga prinsessor och sedan välja ut en av dem till sin blivande hustru. Han vägrar och säger  
till modern att han inte älskar någon av dem.

En fanfar tillkännager ankomsten av den djävulske baronen Von Rothbart (som nu antagit 
mänsklig skepnad) och dennes dotter Odile, som genom magiska krafter helt och hållet  
liknar Odette. 

Siegfried tror inte att Odette är närvarande på balen och frågar därför Von Rothbart vem denna 
okända kvinna är. Von Rothbart berättar för honom att hon är hans dotter. Innan Siegfried hinner 
hälsa på henne, ger baronen klartecken till att gästerna skall underhållas med en rad folkdanser. 

Siegfried och Odile börjar därefter dansa och Odette - i skepnad av ett väsen - försöker förgäves 

varna Siegfried att han är utsatt för ett bedrägeri. Siegfried är som besatt av den främmande 
gästens skönhet och utser Odile till att bli hans hustru. Von Rothbart tar i triumf sin dotters  
hand för att överlämna henne till Siegfried, som lovar gifta sig med henne och vara evigt trogen.
Von Rothbart avslöjar då att detta väsen är Odette och Siegfried inser sitt ödesdigra misstag.  
Han återvänder i förtvivlan till sjön.

Paus

aKt iV
Vid sjön väntar svanarna på Odettes återkomst. Hon anländer, utom sig av förtvivlan och 

berättar för dem om Siegfrieds svek. De försöker trösta henne, men hon har bestämt sig för att dö. 
För att bli fri från ondskans makter, måste hon slukas upp av vågorna i sjön. Siegfried letar 
desperat efter Odette i ovädret och hittar henne till slut vid stranden. Hon förlåter honom och de 
båda bekräftar än en gång sin glödande kärlek till varandra. 

Von Rothbart dyker oväntat upp och kräver att Siegfried måste hålla fast vid sitt löfte att gifta 
sig med Odile. Om detta sker, kommer Odette i gryningen bli en svan för evigt.

Siegfried beslutar sig då istället för att dö tillsammans med Odette, något som kommer leda till 
Von Rothbarts undergång. Det älskande paret beger sig till klippan och kastar sig ner i sjön för att 
förenas i döden.

anthony dowell

CAST

 odette/odile NaTalIa osIPoVa 

 prins siegfried maTTheW goldINg

 prinsessan  elIZabeTh mcgoRIaN 
 HANS MOR

 en ond ande   gaRy aVIs 
 SENARE VON ROTHBART

 informatorn  alasTaIR maRRIoTT

 benno ValeRI hRIsToV

 pas de trois (aKt i)   fRaNcesca hayWaRd, yUhUI choe,
  aleXaNdeR camPbell

 smÅsVanar (aKt ii)   fRaNcesca hayWaRd, meaghaN gRace hINKIs,   
  emma magUIRe, yasmINe NaghdI

 tVÅ  sVanar (aKt iii och iV)   melIssa hamIlToN, ITZIaR meNdIZabal 

 sVanar, smÅsVanar, bÖnder, aRTIsTeR fRÅN The Royal balleT
 hoVdamer, siegfrieds VÄnner,  eleVeR fRÅN The Royal balleT school
 tJÄnare, pager, dVÄrgar

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.


