Obsah baletu Giselle (1. jednání)
Giselle, mladá venkovská dívka, se setká s vévodou Albertem, který je převlečen za skromného
sedláka, aby alespoň na chvilku unikl šlechtickému způsobu života. Albert a Giselle se do sebe na první
pohled zamilují.
Hilarion, který je už dlouho do Giselle zamilován čeká před jejím domem. Chce jí předat květiny, které jí
nosí každý den od chvíle, kdy se Giselle setkala s Albertem. Žije v naději, že si získá zpět její přízeň.
Zdraví vesničany, kteří odcházejí do polí.
Albert a jeho sluha Wilfred přicházejí a Albert je opět převlečen za sedláka, aby se tak mohl znovu
s Giselle nerušeně setkat. Mezitím Hilarion, v němž Albert budí podezření, naléhá na Giselle, zda
Alberta skutečně miluje. Giselle mu svou lásku k Albertovi potvrzuje.
Giselle tančí, ale brzy umdlévá únavou, neboť má slabé srdce. Představuje Alberta své matce. Matka
varuje Giselle, že dívky, jež zrazují jejich snoubenci, mohou zemřít na láskou zlomené srdce a proměnit
se ve víly, které se po smrti mstí každému muži tím, že ho utancují k smrti.
Hilarion vstoupí do chýše, kterou užívá Albert, objeví jeho kord a odhalí tak Albertův urozený původ.
Přichází lovecká společnost, která hledá odpočinek a občerstvení, vedená vévodou a jeho dcerou
Bathildou, která je zasnoubená s Albertem. Bathilda je okouzlena krásou Giselle a věnuje jí náhrdelník.
Lovecká společnost nachází odpočinek v Gisellině příbytku.
Vesničané se vracejí ze svých polí a připojují se k Giselle a Albertovi. Připravují se na oslavu dožínek.
Slavnost je přerušena příchodem Hilariona, který odhalí před Giselle pravou totožnost Alberta. Giselle
odmítá uvěřit.
Na zavolání Hilariona se lovecká společnost vrací zpět. Bathilda a vévoda okamžitě poznávají Alberta,
který je zaskočen Bathildinou přítomností. Po odhalení, že Albert je zasnouben s jinou ženou, je Giselle
zasažena hlubokým žalem. Vybavují se jí zpět všechny chvíle jejich námluv a náhle uchopí Albertův
kord. Vyznačí kordem kruh, jehož překročení znamená pro každého záhubu. Když Giselle pozvedne
ostří kordu na sebe, aby se jím probodla, Hilarion překročí kruh - zastaví ji. Giselle vidí, jak ji k sobě
volají víly. Rozběhne se k Albertovi a umírá v jeho náručí.

