
Don Giovanni. Ca-
sanova. Don Juan. 
Han har många 
namn, och alla 
kvinnor vill ha hans 
kärlek – eller?

Don Juan är, trots (eller kan-
ske på grund av) alla sina er-
övringar, ensam. Alla kvinnor 
i föreställningen verkar vilja 
ha hans kärlek. Men om man 
börjar syna deras drivkrafter, 
är det då kärlek som är må-
let?

Mozarts opera illustrerar hur 
kort avståndet kan vara mel-
lan lust och avsky. Kvinnorna 
förenas inte bara i begär till 
protagonisten utan även i en 
gemensam, närmast sexuellt 
laddad, hämndlystnad mot 
densamme. Kanske är betjän-
ten och följeslagaren Lepo-
rello den ende som faktiskt 
älskar Don Juan?

När operan börjar äntrar 
Leporello scenen, less på att 
ännu en gång stå på vakt 
under ett av Don Juans natt-
liga äventyr. Inget går som 
planerat, förförelsen avbryts, 
tumult följer – och här börjar 
dramat...

– Malin Gjörup, operachef

Operavärlden tyck-
er särskilt mycket 
om att spela de 
verk som alla har 
sett tusen gånger, 
på gott och ont.
När man tar sig an ett så pass 
ikoniskt verk som Don Giovan-
ni, gäller det att inte tänka 
på det, utan istället hitta ett 
eget,  personligt sätt att åter-
berätta historien på. Det är 
min ingång.

Jag tror i och för sig att allt 
redan har gjorts! Men att 
träffa just de här personerna, 
en fantastisk rollbesättning 
med sångare som alla är 
väldigt starka personligheter 
på scenen, är helt nytt. Mötet 
mellan dessa karaktärer blir 
intressant. Publiken kommer 
också väldigt nära dem ef-
tersom vår uppsättning är så  
intim, ett riktigt kammarspel.

– Tobias Theorell, regissör.



Mozart var ett geni. 
Han hade ett sätt 
att skriva opera för 
sångarna och ska-
pa deras karaktä-
rer utifrån musiken 
som än idag är nå-
got utöver det van-
liga...

Mozarts skrev musik som var 
av sin tid, för en samtida pu-
blik och han var mån om att 
den skulle kännas aktuell. När 
hans toner från igår nu tar 
plats i en miljö av idag, så blir 
den också mer relevant och 
meningsfull för dagens publik. 

I Don Giovanni finns dessutom 
ett drama som är lika aktu-
ellt idag som på Mozarts tid, 
känslor som kärlek, hat och 
svek kan vi alla känna igen 
oss i. Om vi genom att moder-
nisera och uppdatera ope-
ran lite så att dagens publik 
lättare kan känna igen sig, så 
tycker jag att det är toppen.

– Benjamin Bayl, dirigent.

”När folk lämnar 
salongen, helst 
upprymda över att 
ha fått en riktigt bra 
konstupplevelse, 
hoppas jag att de 
också tar med sig 
en och annan tanke 
kring kärlek, erotik, 
svek, trohet... ja – 
livet. Sen får de får 
gärna tralla också, 
på vägen hem”
– Tobias Theorell, regissör.

”Don Giovanni är 
verkligen ett av Mo-
zarts största mäs-
terverk. Jag har haft 
glädjen att göra alla 
de stora Mozarto-
perorna och i min me-
ning har Don Giovanni 
allt – en otrolig bland-
ning av tragedi, dra-
ma och humor”.
– Benjamin Bayl, dirigent.



Akt 1

Det är natt och Leporello, Don Juans be-
tjänt, står på vakt utanför Kommendörens 
hem. Plötsligt rusar Kommendörens dotter, 
Donna Anna, ut och efter henne kommer 
Don Juan och Kommendören. De två män-
nen möts i en duell där Kommendören 
dödas, varpå Don Juan och Leporello flyr 
platsen. Anna ber sin fästman, Don Ottavio, 
att han ska hämnas faderns död.

Morgonen därpå möter vi en av Don Juans 
gamla flammor, Donna Elvira, som fortfa-
rande inte kommit över hans svek. Lepo-
rello berättar att hon inte är den enda som 
drabbats av dessa förförarkonster och visar 
den alltmer chockerade Elvira en lista på 
alla Don Juans kvinnor.

Don Juan försöker därefter förföra den 
blivande bruden Zerlina och säger till henne 
att hon är värd ett bättre öde än att gifta sig 
med bondlurken Masetto. Zerlina lockas av 
detta men Elvira avbryter dem och uppma-
nar Zerlina att genast fly denne ohederlige 
man.

Elvira varnar även Anna för förföraren. Och 
Anna som fortfarande söker hämnd för sin 
far känner nu igen Don Juans röst – han är 
mördaren. Rasande ber hon ännu en gång 
sin fästman att hämnas mordet. 

Don Juan bjuder Masetto och Zerlina på 
fest där han fortsätter att försöka förföra 
den blivande bruden. Plötsligt hörs Zerlina 
ropa på hjälp och tumult utbryter. Don Juan 
konfronteras men skyller allt på Leporello 
och lyckas själv slinka undan.

Akt II
Leporello, utklädd till Don Juan är på nattlig 
promenad med Donna Elvira för att Don 
Juan ostörd ska kunna ägna sig åt hennes 
kammarjungfru. Masetto dyker upp med 
sina vänner på jakt efter Don Juan, men 
den utklädde Leporello besegrar honom i 
ett slagsmål. 

Senare överraskas Leporello av Anna, Otta-
vio, Zerlina och Masetto. Nu inser han faran 
för sitt liv, avslöjar sin rätta identitet och flyr. 
Ottavio förkunnar att han ska döda Don 
Juan och samtidigt inser Elvira att hon, trots 
allt som hänt, fortfarande älskar denne 
förförare.

Leporello och Don Juan möter Kommen-
dörens vålnad, Stengästen, som förutsäger 
Don Juans död. Men Don Juan gör narr av 
situationen. 

Donna Elvira gör nu ett sista desperat för-
sök att övertala Don Juan att förändra sitt 
liv, men han skrattar bara åt henne. 

Stengästen uppenbarar sig igen och manar 
Don Juan till ånger och bättring men denne 
vägrar högmodigt varpå han till sist slukas 
upp av flammor.
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I april kan operan ses i Östersund, Här-
nösand och Sundsvall, i samarbete med 
Riksteatern. Då med livestreamad or-
kestermusik med hela symfoniorkestern 
placerad i Konsertsalen i Umeå och sång-
arna i scenografin på turnéortens scen. 

Scenkonst 3.0 – tillgängliggö-
rande av scenkonst via digital 
teknologi 

Riksteatern har sedan 2015 arbetat till-
sammans med nationella och internatio-
nella samarbetspartners för att utveckla 

scenkonst via digital teknologi. 2017 
fick Riksteatern ett treårigt anslag från 
regeringen för ett digitaliseringsprojekt 
med fokus på tillgängliggörande. De har 
samlat digitaliseringssatsningarna under 
namnet Scenkonst 3.0
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