Referat af Mozarts DON JUAN
- fortalt med billeder

Egnsteatret Undergrunden har som noget helt nyt eksperimenteret med at lave et handlingsrefaret udformet som tegneserie. I starten af 2019 fik Undergrunden et ekstra tilskud som vi
bl.a. vil bruge til en indsats for børn og unge. Derfor kontaktede vi Kasper Jelby, en ung tegner og spurgte om han var frisk på at lave tegneserieruder til vores næste forestilling.
Formålet med tegneserie-referatet er at gøre opera sjovt og nemmere at forberede sig på. Det
kan være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange karakterer og handlinger, der som
oftes er i en opera, derfor vil vi afprøve, om tegneserieformen kunne være et mere overskueligt format, så man hurtigt kan sætte sig ind i handlingen inden man ser en opera og som
man også kan snakke med sin familie om efterfølgende, med reference til billederne.
Kasper Jelby fik opgaven med frie rammer. Han har ikke forholdt sig til denne specifikke
opsætning og de medvirkende. Han har udelukkende tegnet ud fra et skrevet handlingsreferat
over historien.
Da dette er et eksperiment vil vi gerne modtage feedback, hvis du har nogen kommentarer til
formatet kan du skrive til nicole@undergrunden.com skriv ”Don Juan tegneserie” i emnefeltet.
Rigtig god fornøjelse.

1. akt

Don Juan var glad for én ting i livet: Kvinder.
hans tjener Leporello måtte tit rydde op efter de knuste
hjerter han lagde bag sig.

En dag mødte Don Juan den unge Donna Anna og forførte hende
uden besvær, han var maskeret så hun vidste ikke hvem han var.
men Donna Anna var datter af en magtfuld mand.

Donna Annas far var kommandant og da han opdagede hvad
de to havde gang i, blev han rasende. Don Juan, der ikke var
bange for nogen, udfordrede ham til duel og de to mænd stod
ansigt til ansigt i en kamp der måtte koste én af dem livet.

Donna Anna fandt sin far livløs. i dyb sorg vendte hun sig til
sin kære ven Don Ottavio, for at fortælle ham hvad der var
sket og bad ham om hjælp til at hævne sin far.

I mellemtiden havde Don Juan udset sig sit næste pigehjerte.
Zerlina, der netop samme dag skulle giftes med Mazetto.

Donna Anna der stadig søgte at få hævn over sin far, spurgte
don juan om hjælp. Uden at vide at det faktisk var don juan
der var morderen.

Men til zerlinas held, dukkede Don Juans gamle kæreste op
Donna Elvira. Hun var rasende på ham og advarede Zerlina
mod ham. ”Tro ham ikke” råbte hun og styrtede ud sammen med
zerlina

Men pludselig gik det op for hende, at hun var blevet narret.
Don ottavio kunne næsten ikke tro, at deres ven don juan
var morderen, men han lovede sin elskede Donna anna, at han
ville give don juan sin straf.

2. akt

Don juan ville forsøge at forføre Donna elviras tjenestepige,
men først måtte han skaffe elvira af vejen. Derfor byttede
han og leporello tøj og leporello udgav sig for at være don
juan. Elvira gennemskuede ikke deres plan, men troede at don
juan var kommet for at få hende tilbage.

imens er zerlinas nye mand mazetto rasende da han finder ud
af at don juan prøvede at forføre hans
hustru, og han vil nu også straffe don juan.

Alle ville have fingre i den berygtede don juan. men
da de endelig troede de havde fanget ham, viste det sig
at være leporello, der havde været klædt ud som don
juan. ”min herre tvang mig” undskyldte han.

leporello undslap de vrede folk og da han atter mødtes med
don juan, var det foran statuen af den dræbte kommandant.
men der var noget galt, statuen virkede levende. don juan
inviterede for sjov statuen på middag. leporello var dødsens
bange.

Da statuen af kommandaten dukkede op til middagen, befalede
han at don juan angrede hvad han havde gjort. men don juan
var hovmodig og nægtede at angre noget som helst. leporello
bønfaldte ”det er ude med os begge” !

”Tungere straf dig venter” brølede statuen af kommandanten
og spidede don juan med sit sværd. don juan der havde levet et
frygtesløst liv med bedrag og mord faldt i døden mens statuen
atter forsvandt.

tilbage stod leporello og han kunne fortælle om den dag hans herre don
juan fik hvad han fortjente, og historien fortæller at de sang ”som man
lever skal man dø”, det gjorde don juan ihvertfald.

