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HRESTAČ



HRESTAČ je baletna predstava.

Narejena je po pripovedki Ernsta Theodorja Amadeusa Hoffmanna,

glasbo pa je napisal Peter Iljič Čajkovski.

Prvič je bila uprizorjena 18. decembra 1892.

Hrestač je fantazijska zgodba o Mišjemu kralju in doživetjih v svetu slaščic. 



SPOZNAJMO BALET

BALET je gledališko delo, namenjeno umetniškemu plesu.



Sestavljajo ga GLASBA (igra na glasbila), ZGODBA, PLES, SCENA in KOSTUMI.

V baletu nastopajo plesalci in orkester.

KOSTUMI.

SCENA



OPREMA PLESALCEV

TRIKO

BALETNI DRES

BALETNI COPATI

ŠPICE

TUTU



Glasbo za balet napiše SKLADATELJ, plesno dogajanje pa oblikuje KOREOGRAF.

Learn Basic Ballet Vocab with Demonstration for Beginners I @MissAuti - YouTube

Danes poznamo več vrst baleta: 
• jazz balet,
• klasični, 
• romantični,
• moderni balet …

Osnovni baletni korake so predstavljeni na spodnjem linku. 
Lahko jih tudi povadiš. 

https://www.youtube.com/watch?v=JWLy4IKgd1M


BALETNA PREDSTAVA HRESTAČ - ZGODBA
Ko se zastor dvigne, zagledamo družino Stahlbaum med božičnim praznovanjem. 

Doraščajoča hči Klara, mali brat Fritz in njuna starša praznujejo s prijatelji, ko vstopi skrivnostni boter Drosselmeyer. S seboj 

prinese veliko vrečo daril za otroke. Vsi otroci so srečni, izjema pa je Klara, ki ni dobila darila. Nato Herr Drosselmeyer pokaže tri 

plesalke, ki so lutke v naravni človeški velikosti. Vsaka odpleše en ples. Ko so plesi končani, se Klara približa Drosselmeyerju in ga 

prosi za darilo. Žal, možaku je zmanjkalo daril, zato steče Klara v materino naročje in se zjoče.

Drosselmeyer nato naredi Hrestača, leseno lutko vojaka, ki lahko z usti tre orehe. Klara je vesela, Fritz pa je ljubosumen in zlomi 

lutko, a boter jo spet popravi. Zabava se konča, družina gre spat, Klaro pa skrbi za Hrestača in gre ponovno k božičnemu 

drevesu, da bi ga videla. Zaspi s Hrestačem v naročju. Ko ura odbije polnoč, Klara zasliši mišje glasove. Zbudi se in hoče 

zbežati, vendar jo miši ustavijo. Hrestač jo s svojo vojsko brani, Mišji kralj pa vodi miši v boj. Ko Mišji kralj zabode Hrestača, vrže 

Klara vanj čevelj in miš pogine. Ostale miši se umaknejo in s seboj vzamejo svojega vodjo. Klara joka za svojim mrtvim 

Hrestačem, njene solze pa ga obudijo v življenje. Oba zaplešeta, Hrestač pa se spremeni v princa in jo odpelje v deželo 

Sladkorne vile, kjer ju pozdravljajo plešoče snežinke. Prebivalci dežele plešejo zanju, Klara pa se zbudi pod božičnim drevesom 

s Hrestačem v naročju.



https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3DBI-vzbkTM5ZGKOrLY1PxUPqr-ofISQ97oLv9LN9yNNQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjYyYzQ0ZGEtNGExMy00N2E0LTgzNDEtMGNkMTE4YzQyYzM4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYTM1MzcxMDAtZWU3My00MTI1LWJkZmYtMDUxM2JjZDE4MGZiIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTEyLTAxVDA5OjQ5OjM2LjYzM1oiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjgyMjQyZDUwLWE2MDQtNDc0OS04Yjg2LWUxNzgyZWQ0MTUwZCIsImJpVG9rZW4iOiI1NTdmMzVkYS1hNDYwLTA2ODEtM2ViZS0wOWMyYTQxNWFjYzMiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImMxN2U2M2IyLWI0YTMtNDRhZi1iZDE2LTAwZDZjNzJmZTA0YyJ9%26compId%3Dcomp-kebx72cu%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2Fc17e63_bcbb99c78e994dbd972b9e5719705b17.pdf#page=1&links=true&originalFileName=HRESTA%C4%8C&locale=en&allowDownload=true&allowPrinting=true


Kultura nas nenehno bogati in uči  …

Verjamem, da ste uživali!


