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!
ESITYKSEN KESTO !

Näytöksen kokonaiskesto  

noin 2 tuntia 5 minuuttia 

väliaikoineen. !!!!!!!!!
Vasily	  Vainosen	  versio	  sai	  ensi-‐iltansa	  1934,	  ja	  se	  vali5in	  vuonna	  1992	  
juhlistamaan	  alkuperäisen	  teoksen	  100-‐vuo>späivää.	  Tämä	  nauhoite	  
tuote5in	  120-‐vuo>aan	  teoksen	  kunniaksi,	  ja	  se	  oli	  maailman	  ensimmäinen	  
bale5	  joka	  esite5in	  elokuvateaBereissa	  myös	  kolmiuloBeisena.	  !

Pähkinän- 
särkijä !!

KOLME NÄYTÖSTÄ JA EPILOGI



TAPAHTUMAT !
I NÄYTÖS !
Tarinan tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun alun saksalaiseen 
kaupunkiin. Drosselmeyer, omalaatuinen keksijä ja taikuri, 
kutsutaan vieraaksi Stahlbaumien joulujuhlaan heidän suuressa, 
upeasti valaistussa talossaan. Drosselmeyer saapuu juhlaan muiden 
vieraiden tavoin kantaen lahjoja talon asukeille. Hän leikkii lasten 
kanssa hetken, ja leikissä mukana on myös talon nuori tytär Clara. 
Laikin jälkeen tanssitaan.  
Drosselmeyer esittää taikatemppuja ja nukketeatteria -
Hiirikuningas aikoo kaapata prinsessan, mutta Pähkinänsärkijä 
surmaa Hiirikuninkaan ja pelastaa tytön. Väsymätön viihdyttäjä 
loihtii esiin mekaanisia leluja, ja saa ne tanssimaan lasten iloksi. 
Pähkinänsärkijänukke on kuitenkin Claran suosikki. 
Pikkuveli Franz ottaa nuken Claralta, ja sen pää irtoaa. 
Drosselmeyer korjaa vahingon, ja Clara halaa taas ehjää nukkea 
onnellisena, lohduttaen sitä.  
On myöhä ja vieraiden on lähdettävä. Clara sanoo hyvää yötä 
Pähkinänsärkijälle. Kuusen valot sammutetaan, ja lapset laitetaan 
nukkumaan. !!
II NÄYTÖS !
Clara nukahtaa omaan vuoteeseensa. Hänen unessaan hiiret ovat 
vallanneet olohuoneen, ja niitä johtaa ilkeä Hiirikuningas. Esiin 
astuu Pähkinänsärkijä, joka tinasotilasarmeijan avustamana 
hyökkää hiirikuninkaan kimppuun. Clara seuraa taistelua. 
Ratkaisevana hetkenä tyttö heittää Hiirikuningasta kengällään, ja 
pelastaa rohkeudellaan Pähkinänsärkijän varmalta tuholta. 
Hiirikuningas on kukistettu, ja se pakenee joukkoineen. 
Drosselmeyer muuttaa Claran ja Pähkinänsärkijän kauniiksi 
prinssiksi ja prinsessaksi. He joutuvat lumimyrskyn pyörteisiin, ja 
aloittavat matkansa satumaahan. 

!!
III NÄYTÖS !
Clara ja Pähkinänsärkijäprinssi purjehtivat taikajoella. Prinssi ajaa 
lepakkoparven pakosalle, paljastaen tien lumotulle saarelle.  
On vuorossa juhla, jossa monenlaiset tanssit viihdyttävät 
kunniavieraita: Espanjalainen tanssi, Itämainen tanssi, Kiinalainen 
tanssi, Trepak, Pas de Trois, Kukkaisvalssi. 
Clara ja prinssi tanssivat yhdessä, mutta heidän taianomainen 
seikkailunsa on pian lopussa. !
EPILOGI !
Clara nukkuu vuoteessaan. Päivä koittaa pian, ja uni haihtuu.  
Hän herää. !!

Prinsessa Clara: Alina Somova 

Pähkinänsärkijäprinssi: Vladimir Shklyarov 

Nuori Clara: Alexandra Korshunova 

Stahlbaum: Vladimir Ponomaryov 

Hänen vaimonsa: Alexandra Gronskaya 

Luisa: Alena Mashintseva 

Franz/Pähkinänsärkijä: Pavel Miheyev 

Drosselmeyer: Fyodor Lopukhov 

Hiirikuningas: Soslan Kulaev 
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