
                         

                

KOREOGRAFIA   MARIUS PETIPA 

LISÄYKSET KOREOGRAFIAAN   DAVID MACALLISTER 

MUSIIKKI   PJOTR TSHAIKOVSKI 

PUVUSTUS JA LAVASTEET   GABRIELA TYLESOVA 

AVUSTAVA SUUNNITTELIJA   KAT CHAN 

DRAMATURGI   LUCAS JERVIES 

VALAISTUS   JOS BUSWELL 

MUSIIKIN ESITTÄÄ   ORCHESTRA VICTORIA 

ORKESTERINJOHTAJANAAN   ROGER JONSSON 

KAPELLIMESTARI   NICOLETTE FRAILLON


NÄYTÖSTEN KESTOT


I osa    1 tunti

väliaika


II osa    1 tunti 18 minuuttia


Tiesitkö?


Tylesovan upeat puvut nousevat kaikkeen loistoonsa juuri 
elokuvateatterissa. Voit erottaa lähikuvissa jokaisen 

kimaltavan kristallin ja lumoavat yksityiskohdat.


Violtetin haltijattaren tutun valmistuminen kesti kokonaisen 
kuukauden. Se on tehty nailonista ja intialaisesta silkistä.


Teoksessa käytetyt peruukit on tehty jakinkarvasta, ja niitä 
on yhteensä 89 kappaletta.


Tshaikovski kirjoitti baletin musiikin läheisessä 
yhteistyössä alkuperäisen koreografi Marius Petipan 

kanssa. Säveltäjä sai näin hyödyllistä palautetta 
esimerkiksi musiikin temposta ja tyylistä, ja sai muokattua 

lopullisesta musiikista mahdollisimman “tanssittavaa”.


The Australian Ballet tilaa 7500 baettitossut joka vuosi. 
Useat ammattilaistanssijat kuluttavat tossuja jopa parin tai 

kaksi jokaisessa esityksessään!

The Australian Ballet 

PRINSESSA 
RUUSUNEN




TAPAHTUMAT


PROLOGI - RISTIÄISET 

Kuningas ja kuningatar ovat kutsuneet maan haltijattaret tyttärensä 
Auroran ristiäisiin. Carabosse, viisauden haltijatar, ei kuitenkaan ole 
saanut kutsua. Hän saapuu joka tapauksessa, vihaisena kuin 
ampiainen, ja loukkaantuneena langettaa kauhean kuoleman 
kirouksen prinsessan ylle.


Violetti haltijatar saa heikennettyä kirouksen voimaa: sen sijaan että 
prinsessa kohtaisi kuolemansa kuudentenatoista 
syntymäpäivänään, hän vaipuu satavuotiseen uneen.


I NÄYTÖS - LOITSU 

Prinsessa Aurora juhlii kuudettatoista syntymäpäiväänsä. Nuoria ja 
kauniita prinssejä kaikkialta maailmasta on saapunut kilpailemaan 
prinsessan sydämestä. Carabosse tulee juhliin valeasussa, ja antaa 
lahjanaan prinsessalle värttinän, johon tyttö pistää sormensa. 
Violetti haltijatar pitää lupauksensa, ja koko hovi vaipuu syvään 
uneen.


väliaika 

II NÄYTÖS - HERÄÄMINEN 

Sata vuotta aikaa on kulunut. Komea nuori prinssi Desire samoaa 
metsässä haltijatarkumminsa ohjaamana, ja löytää prinsessa 
Auroran ja hänen hovinsa nukkumassa lumottua untaan. 


Prinssi antaa Auroralle suudelman, ja rikkoo näin Carabossen 
kirouksen.


III NÄYTÖS - JUHLA 

Prinsessa Aurorasta on tuleva kuningatar, ja hän tulee hallitsemaan 
yhdessä todellisen rakkautensa prinssi Desiren kanssa. Juhlan 
kunnaiksi järjestetään suuret tanssiaiset.

PRINSESSA AURORA


PRINSSI DESIRE


VIOLETTI HALTIJATAR


CARABOSSE


LANA JONES 

KEVIN JACKSON 

AMBER SCOTT 

LYNETTE WILLS 


