Liite 2
Tarinoita pantomiimiesityksiin
1) Legenda Lumikuningattaresta muuttuu todeksi
Tarvitaan noin 7 henkilöä, isoäiti, Gerda ja Kai sekä leikkiviä lapsia.
Gerda ja hänen paras ystävänsä Kai istuvat yhdessä isoäidin kanssa pöydän ääressä.
Isoäiti kertoo Lumikuningattaresta. Lapset vähättelevät tarinaa ja lähtevät leikkimään ulos
toisten lasten kanssa. Yhtäkkiä Lumikuningatar tulee lähistölle ja puhaltaa peilinsirun ja
hiutaleita kädeltään ja Kai saa jotakin silmäänsä. Kai muuttuu äkäiseksi ja tönäisee
Gerdaa ja puhuu muillekin lapsille epäystävällisesti.
2) Kai katoaa
Tarvitaan 6-7 henkilöä, Gerda, Kai, Lumikuningatar sekä leikkiviä lapsia
Lapset leikkivät ulkona lumileikkejä. Lumikuningatar tulee hakemaan Kain. Gerda tulee ja
huomaa Kain kadonneen. Hän kyselee muilta ovathe nähneet Kaita. Gerda haluaa mennä
etsimään ystävänsä.
3) Puutarhassa
Tarvitaan 2 henkilöä, Gerda, Flora, kukkia voi myös esittää 3-4 lasta.
Gerda tulee puutarhaan, joka on täynnä kukkia. Siellä on myös Flora, nainen, joka on
yksinäinen ja haluaa pitää Gerdan omanaan. Hän kampaa Gerdan hiuksia ja saa Gerdan
nukahtamaan ja unohtamaan Kain. Gerda herää ja kulkee puutarhassa ja huomaa ruusut
ja muistaa taas Kain ja lähtee etsimään häntä jättäen Floran ja puutarhan.
4) Linnassa
Tarvitaan 3 henkilöä, Gerda, prinsessa ja prinssi.
Gerda tulee prinsessan ja prinssin linnaan. Hän leikkii yhdessä isäntäväen kanssa ja saa
heiltä hienoja vaatteita. Isäntäväki haluaisi, että Gerdan jää heille. Gerda haluaa kuitenkin
jatkaa matkaa ja lähtee etsimään Kaita.
5) Rosvometsässä
Tarvitaan Gerda, rosvotytär ja 5 rosvoa
Gerdan kimppuun hyökkää rosvoja, jotka haluavat syödä hänet. Ryöväritytär haluaa
pelastaa Gerdan sillä hän haluaa pitää Gerdan leikkitoverinaan. Rosvot suunnittelevat
ahmaisevansa Gerdan tilaisuuden tullen. Gerda rohkenee pyytää, että ryövärityttö antaa
hänen mennä. He pakenevat yhdessä ja Gerda hyvästelee ryöväritytön ja jatkaa Kain
etsimistä.
6) Lumikuningattaren palatsissa
Tarvitaan 3 henkilöä, Gerda, Kai ja Lumikuningatar
Gerda löytää Kain Lumikuningattaren palatsista. Lumikuningatar on varma, että Kai on
hänen vallassaan. Gerdan lämpimät ja rakastavat kyyneleet saavat Kain heräämään ja
hän muistaa ystävänsä Gerdan. Gerda ja Kai lähtevät yhdessä kotiin.

