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Balettsäsongen på Royal Opera House 2021/22 har fått 
generöst stöd av AUD JEBSEN

Odettes/Odiles roll har fått stöd av

SARAH OCH NIGEL HAMMOND
Prins Siegfrieds roll har fått stöd av

ALEXANDRA PERRICONE

ROLLBESÄTTNING 
Odette/Odile LAUREN CUTHBERTSON
Prins Siegfried WILLIAM BRACEWELL 
Drottningen CHRISTINA ARESTIS
Rothbart GARY AVIS
Benno LUCA ACRI
Prins Siegfrieds lillasystrar
ISABELLA GASPARINI, MEAGHAN GRACE HINKIS

AKT I
Vals och polonäs
MICA BRADBURY, ASHLEY DEAN, LETICIA DIAS, 
JULIA ROSCOE, LUKAS B. BRÆNDSRØD, LEO DIXON, 
DAVID DONNELLY, JOSEPH SISSENS

AKT II
Småsvanar SOPHIE ALLNATT, ASHLEY DEAN, SAE MAEDA, 
CHARLOTTE TONKINSON
Två svanar MELISSA HAMILTON, MARIKO SASAKI
Svanar ARTISTER FRÅN THE ROYAL BALLET

AKT III
Spansk Prinsessa YU HANG
Ungersk Prinsessa HANNAH GRENNELL
Italiensk Prinsessa SAE MAEDA
Polsk Prinsessa JULIA ROSCOE
Spansk dans NADIA MULLOVA-BARLEY, 
HARRY CHURCHES, BENJAMIN ELLA, GIACOMO ROVERO, 
JOSEPH SISSENS
Czárdás MICA BRADBURY, LEO DIXON
ARTISTER FRÅN THE ROYAL BALLET
Napolitansk dans LETICIA DIAS, DAVID YUDES
Mazurka KATHARINA NIKELSKI, TOMAS MOCK 
ARTISTER FRÅN THE ROYAL BALLET 

AKT IV
Svanungar, två svanar, svanar som I AKT II
Hovdamer, löjtnanter, korpraler, tjänare, härolder, 
vakter, gäster

ARTISTER FRÅN THE ROYAL BALLET och ELEVER FRÅN 
THE ROYAL BALLET SCHOOL

Elever från The Royal Ballet School uppträder 
genom vänligt tillstånd av konstnärlig ledare 
CHRISTOPHER POWNEY



SAMMANFATTNING
PROLOG
Prinsessan Odette förvandlas till en svan av trollkarlen 
Rothbart.

AKT I
Prins Siegfried firar sin födelsedag tillsammans med sina 
vänner vid hovet. Rothbart, nu i mänsklig skepnad, ser på och 
smider sina ränker. Siegfrieds mor, drottningen, ger honom 
en gåva, ett armborst som tillhört hans bortgångne far. Hon 
tillkännager att han måste välja sig en kunglig brud på balen 
som ska hållas till hans ära nästa kväll. Tyngd av ansvaret 
över att både behöva efterträda sin far på tronen och gifta sig, 
tröstas Siegfried av sin Benno. Rothbart beordrar Siegfried att 
gå in. Siegfried vägrar och går iväg ensam.

AKT II
Benno, orolig för prinsen, har följt efter Siegfried till en 
glänta vid sjön. Han bönfaller prinsen att återvända till 
slottet. Siegfried vägrar att lyssna på allt prat om giftermål.

Åter ensam får Siegfried syn på en flock svanar som flyger 
högt ovanför honom. Till hans förvåning landar en av dem 
och förvandlas till en vacker mö, prinsessan Odette. Fängslad 
av hennes skönhet närmar han sig försiktigt samtidig som 
han försäkrar henne att han inte vill henne något ont. Odette 
berättar om Rothbarts förtrollning som förvandlar henne till 
en svan om dagen och jungfru om natten. Då kan hon anta 
mänsklig skepnad vid sjön som hennes moders tårar skapat. 
Förtrollningen kan endast brytas av någon som aldrig tidigare 
har älskat och som svär henne sin eviga kärlek.

Rothbart dyker upp och Odette bönfaller honom att inte 
skada prinsen. Siegfried försöker skjuta Rothbart men Odette 
förklarar att förtrollningen inte kan lyftas om trollkarlen 
dödas. Odette och prinsessan bedyrar varandra sin kärlek.

När gryningen kommer förvandlas Odette åter till en svan 
och hon och Siefried skiljs åt.

INTERVALL

AKT III
Efter att ha skyndat sig tillbaka från sjön möts Siegfried av 
Benno som säger åt honom att göra sig redo för balen.

Rothbart, nu förklädd i mänsklig skepnad som drottinngens 
rådgivare, välkomnar alla kungliga gäster som har kommit 
resande från när och fjärran. Drottningen upptäcker att 
Siegfried saknas och beordrar Benno att avleda hovets 
uppmärksamhet. Siegfried kommer till slut och beordras av 
sin mor att välja sig en brud bland fyra vackra prinsessor. 
Motvilligt dansar han med var och en av dem men vägrar att 
välja någon av prinsessorna eftersom han inte kan glömma 
Odette. 

Rothbart tar tillfället i akt. En fanfar tillkännager ankomsten 
av en oinbjuden gäst, Odile. Rothbart har använt sin magi 
så att Odile ser exakt ut som Odette. Siegfried kan knappt 
tro sina ögon: hans älskade är här! Lättad över att sonen 
har ändrat sig, ber drottningen de spanska, ungerska, 
napolitanska och polska gästerna att underhålla hovet. 

Siegfried är förblindad av Odiles skönhet. Odette uppenbarar 
sig i en vision och försöker förgäves varna Siegfried. Men 
Siegfried, som inte förstår att något är fel, väljer Odile att 
bli hans brud. Rothbart tar triumferande hennes hand och 
ger den till Siegfried som, i allas närvaro, ger henne ett 
äktenskapslöfte och svär henne evig kärlek. Rothbart avslöjar 
sin sanna identitet och tar kontroll över slottet. Sorgtyngd 
återvänder Siegfried till sjön.

INTERVALL

AKT IV
Vid sjön inväntar svanarna oroligt Odette återkomst. Hon 
dyker upp, med brustet hjärta, och berättar för dem om 
Siegfrieds förräderi. Dömd att förbli en svan för evigt är 
döden hennes enda sätt att undfly sitt öde. För att bli fri från 
förbannelsen måste hon förgås i sjöns vågor. 

Siegfrieds desperata sökande i stormen slutar vid 
strandkanten. Han bönfaller Odette att förlåta honom. 
Rothbart dyker upp och påminner Siegfried om hans löfte. 
Han förklarar att Odette nu tillhör honom, Rothbart, för 
evigt. Odette, som förstår att hennes öde är beseglat, rusar 
till klippan och kastar sig i sjön. Genom hennes offer bryts 
trollkarlens makt. Men för den förkrossade Siegfried är det 
klen tröst, han kan bara vagga den livlösa prinsessans kropp.
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STÖD ROYAL OPERA HOUSES 
ÅTERHÄMTNING
Vi är så glada över att kunna hälsa våra artister välkomna 
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