Obsah baletu Ferda Mravenec
1.obraz – Ferdovo mraveniště
Na mýtině v lese stojí veliké mraveniště. Mravenci pilně pracují a pobíhají sem a tam. Dělníci pracují na
stavbě mraveniště, chůvičky se starají o mravenčí kukly a nově vylíhlé potomstvo a to všechno hlídá
mravenčí vojsko. Mravenci jsou skvělí a neúnavní bojovníci, a aby dobře chránili své mraveniště, stále
cvičí. Jejich výcvik vede Ferda a Brouk Pytlík, Ferdův věrný kamarád.
Mýtina je plná života, jsou zde berušky, které se kamarádí s mravenci, kteří když mají chvilku oddechu
od práce, si s nimi rádi hrají a tančí. K tomu jim krásně hraje na housle Cvrček.
Na mýtinu přicházejí chrousti, aby si zde postavili domeček. Jen se nemůžou dohodnout, kde si ho
postaví. Stále se přou, až do jejich sporu zasáhne strážník Škvor. Ferda se rozhodne pomoci chroustům
a všichni se k němu přidají. Společně postaví domeček a Ferda, který by rád poznal i jiné kraje, se
vydává do světa.
2.obraz – Dvůr krále Třešně
Ve svém putování se Ferda dostává až do království krále Třešně a jde krále pozdravit. Na audienci u
krále je pozván na ples, což Ferda s radostí přijímá. Ples je velkolepý, hraje muzika, všichni tančí. Král
na plese představí svou dceru – princezničku Třešničku. Ferda se seznamuje s princezničkou a tančí
s ní. Tančí všichni, král, Ferda, Třešnička, dvořané – Magnolie, všichni se skvěle baví až do okamžiku,
kdy z nepozornosti a zaujat tancem Ferda omylem šlápne králi na nohu. Je z toho velké pozdvižení, král
se rozzlobí a káže Ferdu zavřít. Povolá stráže, které Ferdu odvedou do vězení, kde čeká na svůj soud.
3.obraz – Vězení
Ferda sedí ve vězení, vzdychá nad svým osudem, přemýšlí, co ho čeká dál. Na útěk není pomyšlení,
neboť strážníci ho hlídají velice důsledně. Jenže Třešnička, která se s Ferdou skamarádila to tak
nechce nechat a za každou cenu mu chce pomoct. Proto dá vědět Beruškám a Brouku Pytlíku co se
stalo a oni neváhají a přicházejí Ferdovi na pomoc. S Ferdou to už vypadá špatně, když v tu chvíli mu
na pomoc přicházejí Magnolie. Začnou před strážemi tančit a svou vůní je uspí. Za nimi se ke strážím
protáhne Třešnička, Berušky a Brouk Pytlík, spícím strážím seberou klíče od vězení, Ferdu osvobodí a
společně všichni utíkají pryč.
4.obraz – Návrat domů do mraveniště
Ferda se za pomoci přátel vrací do svého mraveniště, kde ho všichni s radostí vítají. Ferda jim vypráví,
co všechno ve světě prožil a uvědomí si, jak je rád, že je zase zpátky doma. A obyvatelé mýtiny
uspořádají na počest jeho návratu oslavu. Sejdou se zde všichni a tančí a veselí se až do noci.

