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VICTORIA

Koreofgrafi    Cathy Marston


Musiikki    Philip Feeney


Kapellimestari    Jonathan Lo 

Puvustus ja lavastus    Steffen Aarfing 

Valaistus    Alastair West 

NÄYTÖSTEN KESTOT


I osa    55 minuuttia


väliaika


II osa    1 tunti 1 minuutti


 

Duration:  
approx. 120min 
+ 15min interval 

Connect with us: 

/cinemaliveinfo 

For information on more 
upcoming events and 

special offers, sign up at 

www.cinemalive.com 

The Story 

ACT I 

On her deathbed, Queen Victoria entrusts her daughter Beatrice with the task of 
publishing her journals. As the princess reads through numerous pages of the queen’s 
story, the past unfolds. 

Beatrice recalls her mother’s life in mourning, away from the public eye, and Victoria 
becoming the Empress of India. She reads about the Queen’s relationship with John 
Brown – and deeply distressed, edits it out of the journals. Further diary entries bring 
up the growing families of Victoria’s children, and her desire to control Beatrice’s love 
life. 

The princess gives into those memories, recalling first her happy times with husband 
Liko, then re-living the heartbreak of losing him when he dies at war. Finally, Beatrice 
gives into anger as she realises she has become the spitting image of her mother. 

ACT II 

Seeking to understand her mother better, Beatrice opens her older journals. She 
reads about young Victoria’s struggles with her own parents, and the burden of being 
crowned the Queen of England at such a young age. Lord Melbourne appears in the 
journals as her mother’s mentor and friend, and Beatrice learns of Victoria and 
Albert’s first encounter. After the coronation, her parents fall in love, get married and 
celebrate their wedding night – of which the details are again edited out by Beatrice. 

Later journal entries describe the power struggle between the newlyweds, as Albert 
wants to be more involved in ruling the country. The couple welcomes 9 children into 
the world, while they juggle ruling responsibilities between them.  

Burned out by the stress of running an empire and creating a dynasty, Albert dies at 
the age of 42. Grief-stricken, Victoria grabs her youngest child Beatrice for comfort 
and retreats into widowhood. Reading this, Beatrice finally finds peace. 
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ROOLEISSA

VICTORIA    ABIGAIL PRUDAMES

ALBERT    JOSEPH TAYLOR

BEATRICE    PIPPA MOORE

NUORI BEATRICE    MIKI AKUTA

JOHN BROWN    MLINDI KULASHE

LIKO    SEAN BATES

LORDI MELBOURNE    RIKU ITO

BENJAMIN DISRAELI    FILIPPO DI VILIO

WILLIAM GLADSTONE    GAVIN McCAIG

I NÄYTÖS


Kuolinvuoteellaan kuningatar Victoria uskoo tyttärelleen Beatricelle tehtävän: 
hänen tulee julkaista äitinsä päiväkirjat. Baletin tapahtumat seuraavat 
Kuningattaren tarinaa hänen itse kirjoittamiensa sivujen kautta.


Beatrice muistelee äitinsä elämää suuren surun keskellä. Hän vetäytyi 
julkisuudesta, hänet nimitettiin Intian keisarinnaksi… Beatrice lukee myös 
Victorian suhteesta John Browniin - ja poistaa osuuden kirjasta kokonaan 
skandaalin pelossa. Kirjassa kerrotaan myös Victorian kasvavasta perheestä. 
lapsista ja heidän lapsistaan, sekä kuningattaren halusta ohjailla Beatricen 
rakkauselämää.


Prinsessa antautuu muistojen valtaan, ja muistaa myös onnelliset hetkensä 
aviomiehensä Likon kanssa, ja sen kauhean tuskan jota hän koki miehen 
kuoltua sodassa. Lopulta prinsessan sydämen valtaa raivo, hän 
ymmärtäessään olevansa aivan äitinsä kaltainen.


II NÄYTÖS


Beatrice turvautuu äitinsä vanhempiin päiväkirjoihin yrittäessään ymmärtää 
tätä paremmin. Hän lukee nuoren Victorian taistelusta omien vanhempiensa 
kanssa, ja taakasta jota kuningattaren asema hänen harteilleen aseti niin 
nuoressa iässä. Lordi Melbourne esiintyy tarinassa Victorian opettajana ja 
uskottuna ystävänä, ja Beatrice lukee myös siitä miten Victoria ja Albert 
tapasivat. Kruunajaisten jälkeen Victoria ja Albert rakastuvat, menevät 
naimisiin ja viettävät hääyönsä - jonka yksityiskohdat Beatrice poistaa 
kirjasta.


Myöhemmät merkinnät kuvaavat valtataistelua nuoren parin välillä, Albertin 
halutessa olla suurempi osa maan hallintoa. Pariskunta saa yhdeksän lasta 
tasapainotellessaan kuninkaallisten velvollisuuksiensa ja parisuhteensa 
paineissa.


Stressin ja paineiden uuvuttama Albert kuolee vain 42-vuotiaana. Victoria on 
suunniltaan surusta, mutta löytää lohtua tuskassaan ja leskeydessään 
nuorimmasta lapsestaan - Beatricesta. Tämän luettuaan Beatrice saa vihdoin 
rauhaan.


