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Nowości:
• Zapraszamy na pokazy wyjątkowego filmu dokumentalnego o wybitnym tancerzu

•

•
•
•
•
•

XX wieku Rudolfie Nuriejewie – „Nuriejew bez kurtyny”. Najbliższe pokazy 13 listopada w sieci Multikino. Lista kin na naszej stronie internetowej.
Polecamy transmisję spektaklu teatralnego „Szaleństwo króla Jerzego” 20 listopada z Londynu. W roli głównej Mark Gatiss. Transmisja w kinach: Częstochowa OKF
Iluzja, Katowice kino Kosmos, Konin kino Cenrum, Poznań kino Pałacowe, Rzeszów
kino Zorza, Wrocław kino Nowe Horyzonty, Warszawa kino Praha.
Najbliższa retransmisja z Teatru Bolszoj – „Don Kichot” 2 grudnia. Lista kin na naszej
stronie internetowej.
Zapraszamy na najbliższą transmisję z The Metropolitan Opera – „La traviata” Giuseppe Verdiego 12 grudnia. Lista kin na naszej stronie internetowej.
Terminy oraz miejsca transmisji i retransmisji oper, baletów i spektakli teatralnych
znajdziesz zawsze na www.nazywowkinach.pl
Subskrybuj nasz newsletter na www.nazywowkinach.pl i bądź na bieżąco. Nowa,
filmowa forma newslettera!
Polub nasz profil www.facebook.com/nazywowkinach, aby śledzić repertuar, zaglądać za kulisy teatrów oraz komentować obejrzane spektakle.
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SYLFIDA
11 listopada 2018, godz. 15.45

16.40
Początek
16.00 –– 17.00
16.05 Wprowadzenie
Katia Nowikowa
17.00 – 17.06 Wprowadzenie Katia Nowikowa
16.05 – 16.41 Akt pierwszy
17.06 – 17.58 Akt pierwszy
16.41 – 17.01 Przerwa i wywiady z artystami
17.58 – 18.24 Przerwa i wywiady z artystami
17.01 – 17.40 Akt drugi
18.24 – 19.14 Akt drugi
17.40 – 17.50 Oklaski i napisy końcowe
19.14 – 19.22 Oklaski i napisy końcowe

SYLFIDA
GISELLE
STRESZCZENIEBALETU
BALETU
STRESZCZENIE
AKT I

AKT I
Szkocki dworek.
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Przygotowania do ślubu idą
pełną parą, ale James prawie nie
zauważa Effie. To Gurn ją adoruje, ale dziewczyna nie zwraca na
niego uwagi. James przyłącza się
do przygotowań, ale stopniowo
uświadamia sobie, że podczas gdy
Effie marzy o weselu, jego marzenia wykraczają daleko poza mury
dworku.
Stara kobieta, Madge, wślizgnęła się niezauważona do hali,

aby ogrzać się przy kominku. James, wyczuwając, że jest ona nieszpadę z herbem. Domyśla się,
bezpieczną osobą, natychmiast
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Sylfida po raz kolejny pokazuje
się Jamesowi, deklaruje miłość do
niego i mówi mu, że należą do
siebie. Wchodzi Gurn i wierząc,
że przyłapał Jamesa na rozmowie
z inną kobietą, próbuje powiedzieć to Effie, ale ta mu nie wierzy.
Gdy rozpoczynają się uroczystości weselne, Sylfida pojawia się
ponownie. James, nie mogąc się
oprzeć urokowi zjawy, podąża za
nią do lasu. Effie pozostaje zrozpaczona.

Akt IIII
AKT
Polana w lesie.
Nocą
na leśnym cmentarzyku poGłęboko w lesie, na spowitej mgłą
jawiają się willidy – duchy narzepolanie, Madge planuje zemstę.
czonych zmarłych przed ślubem.
W magicznym kotle wytwarza
Na końcu zjawa się ich władczyni
piękny szal o specjalnych właści– groźna Mirta. Z grobu powstawościach. Gdy mgły się unoszą,
je także Giselle. Willidy tańczą,
James wchodzi z Sylfidą, która
a
gdy w ich korowód wpadnie
pokazuje mu swoje królestwo.
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mu ją złapać. Sylfida zachwycona
delikatną tkaniną pozwala Jameselle
i zakochani przez chwilę są
sowi umieścić ją na swoich ramioznów razem, ale duch się wymynach i kiedy to robi, młodzieniec
ka, a willidy wyciągają ramiona
całuje ją. Jego uścisk okazuje się
po Alberta. Giselle staje w obrośmiertelny - skrzydła Sylfidy opanie młodzieńca. O wschodzie
dają na ziemię. Zrozpaczony Jasłońca duchy dziewcząt znikają,
mes widzi w oddali weselny orszak
Albert
po raz ostatni żegna się
Effie i Gurna. James zdaje sobie
zsprawę,
ukochaną.
że próbując zdobyć to,
co nieosiągalne, stracił wszystko.

Effie i towarzysze Jamesa szukając go, docierają na polanę.
Gurn znajduje czapkę Jamesa, ale
Madge przekonuje go, aby udał,
że nie wie, gdzie podział się narzeczony Effie. Gurn, zachęcony przez
Madge, oświadcza się Effie, a ona
się zgadza. Wszyscy odchodzą, aby
przygotować ślub Effie i Gurna.
Tymczasem James
szuka Sylfidy trwa około 2 godzin 25 minut
Przedstawienie
po lesie, a Madge przekonuje go,
(w tym 1 przerwa).
że szal, którą stworzyła, pozwoli

