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THE SNOW 
QUEEN


LUMIKUNINGATAR


Koreofgrafi    Christopher Hampson


Musiikki    Nikolai Rimsky-Korsakov


Kapellimestari    Jean-Claude Picard 

Scottish ballet orchestra 

NÄYTÖSTEN KESTOT


I osa    38 minuuttia


väliaika


II osa    50 minuuttia


 
Scottish ballet juhlii 50 vuottaan esittämällä hienoimman 

Lumikuningattaren koskaan. Kimalteleva uusi tuotanto ammentaa 
innoituksensa Hans Christian Andersenin rakastetusta sadusta - johon 

pohjautui myös hittielokuva Frozen. 


Kaupungin torilta lumottuun metsään, ja sieltä Lumikuningattaren 
jääpalatsiin - ja matkalla monta värikästä hahmoa loitsulla toisistaan 

erotetuista rakastavaisista sirkuksen tirehtööriin.


Lumikuningatar on tarina ystävyydestä ja rakkaudesta.



.

ROOLEISSA

LUMIKUNINGATAR    CONSTANCE DEVERNAY

GERDA    BETHANY KINGSLEY-GARNER

KAI    ANDREW PEASGOOD

LEXI / KESÄN PRINSESSA    KAYLA-MAREE TARANTOLO

TIREHTÖÖRI    CHRISTOPHER HARRISON

AKROBAATIT    MADELINE SQUIRE, ROSEANNA LENEY

VOIMAMIES    EVAN LOUDON

BALLERINA   ALICE KAWALEK

KLOVNIT    CONSTANT VIGIER, AARON VENEGAS

MAZELDA, ENNUSTAJA    GRACE HORLER

ZAC, ROSVOJEN JOHTAJA    JEROME ANTHONY BARNES

I NÄYTÖS

Lumottu peili

Nuori Lumikuningatar ja hänen sisarensa Kesän prinsessa

 asuvat jääpalatsissa etäällä kaikesta. Kesän prinsessa tahtoisi lähteä eristyksistä 
ihmisten pariin, ja anoo sisartaan näyttämään taikapeilistään tulevaisuuden. Peilissä 
prinsessa näkee itsensä syleilemässä komeaa muukalaista. Hän päättää heti lähteä 
etsimään todellista rakkauttaan. Kuningatar anoo sisartaan jäämään, mutta prinsessa 
pakenee. Lumikuningatar särkee raivon vallassa taikapeilinsä, ja vannoo tuovansa 
sisarensa takaisin kotiin.


Kylän tori

Kesän prinsessa on viettänyt jo monta vuotta vilkkaan kaupungin laitamilla. Hänet 
tunnetaan taskuvarkaana nimellä Lexi. 

Kirkkaana talvipäivänä komea nuorukainen Kai kosii rakasta Gerdaansa. Lexi 
tunnistaa Kain peilissä näkemäkseen muukalaiseksi, ja toivoo tapaavansa tämän.

Lexi jää kiinni varkaudesta, ja Kai auttaa häntä pakenemaan - syleilemällä häntä. 
Gerda suhtautuu Lexiin epäluulolla. Kierätävä sirkus saapuu kaupunkiin 
akrobaatteineen, klovneineen ja voimamiehineen, jotka esiintyvät kansalle tirehtöörin 
johdolla. Lumikuningatar ilmaantuu paikalle ja jäädyttää koko joukon paikoilleen 
anoakseen sisartaan palaamaan kotiin. Lexi kieltäytyy ja kuningatar puhaltaa palan 
särkyneestä peilistään Kain silmään, lumoten tämän näkemään kaiken kauniin 
rumana. Nuorukaisesta tulee ilkeä ja kärkäs peilin palasen tunkeutuessa hänen 
sydämeensä saakka, muuttaen senkin jääksi. Lumikuningatar vie Kain mukanaan, ja 
lohduton Gerda jää yksin vain Lexi seuranaan.


II NÄYTÖS

Ennustaja

Lexi vie Gerdan tapaamaan Mazelda-ennustajaa, joka kertoo Lumikuningattaren 
taikoneen Kain unohtamaan rakkautensa. Lexi tuntee sisarensa voimat, ja sanoo ettei 
Kaita voi saada enää takaisin. Gerda ei kuitenkaan anna periksi.


Metsä

Gerda matkaa läpi talvisen metsän, ja Lumikuningatar yrittää pysäyttää hänet kaikin 
keinoin - mutta Gerda saapuu kuitenkin jääpalatsille saakka.


Jääpalatsi

Gerda löytää Lumikuningattaren lumoaman Kain, mutta nuorukainen ei tunnista enää 
rakastaan. Raivostunut kuningatar yrittää vahingoittaa Gerdaa, ja Lexi saapuu apuun. 
Sisaret taistelevat keskenään vain pudotakseen taikapeilin syövereihin… ja niin 
Lumikuningattaren taika murtuu.


