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På Unga Dramaten spelar vi teater för barn och ungdomar, med skådespelare från Dramatens ensemble. Unga Dramaten gestaltar och 
tar pulsen på hur det är att vara ung idag. Hur ser unga människors verklighet, drömmar, fantasier och möjligheter ut i dagens samhälle? 
Vi arbetar med såväl nyskriven svensk dramatik som klassiker och sagor i nytolkning. Unga Dramaten flyttade 2009 till Elverkets lokaler.  

 

Don Giovanni som high school-drama på 
Unga Dramaten 
Jens Ohlins och Hannes Meidals Rövare blev en enorm succé på Unga Dramaten 2012. Nu 
fortsätter de samarbetet med Don Giovanni – en musikalisk anti-kärlekssaga där klassiska 
könsroller ställs på sin spets. Urpremiär 7 mars. 

Klass 6A är ett perfekt ekosystem. Killar är killar, tjejer är tjejer och alla vet sin plats i 
näringskedjan. Johan (Hamadi Khemiri) har chans på 44 tjejer på hela skolan. Läppen (Hannes 
Meidal), hans operanördige klasskompis, håller räkningen och coachar. Det är skön stämning. 
 
Men när Elvira (Nanna Blondell) börjar i klassen drar det ihop sig till oväder. Varför måste hon 
ifrågasätta allt och alla? Varför spelar hon oberörd av Johan? Och varför måste hon vara så 
otjejig? Läppen avskyr henne intensivt. Johan blir intensivt förälskad. För visst är det väl kärlek 
allt handlar om? 

 – High school-filmen är en väldigt avläsbar genre. Tydlig polarisering mellan manligt och 
kvinnligt. Tydliga hierarkier. Tydlig inriktning på tvåsamhet eller sex. High school-filmen är inte 
tvetydigheternas värld. Avvikelser blir självlysande mot den fonden, säger regissören Jens Ohlin. 

Don Giovanni, skriven av Jens Ohlin och Hannes Meidal hämtar inspiration från såväl 1980-
talets high school-filmer som Mozarts opera med samma namn. 

Jens Ohlin och Hannes Meidals Rövare på Unga Dramaten/Elverket valdes ut till 
Scenkonstbiennalen i Jönköping 2013. De har tidigare samarbetat, tillsammans med Hamadi 
Khemiri, i Moral Science Club på Judiska teatern och spelat tillsammans i Fordringsägare på 
Riksteatern. 

Don Giovanni rekommenderas från 10 år. 

I rollerna  
Johan Hamadi Khemiri 
Läppen Hannes Meidal 
Elvira Nanna Blondell 
Dona Ana Maia Hansson Bergqvist 
Fröken Stenberg Thérèse Brunnander 

Regi Jens Ohlin  
Scenografi Anna Haglund, Johan Sundén  
Kostym Jenny Linhart  
Ljus Johan Sundén 
Musik och ljud Anna Haglund  
Peruk och mask Thea Holmberg 
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Urpremiär 7 mars Unga Dramaten/Elverket 
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