Robert Stolz 125 år
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Stolz gestaltade ingen ny musikalisk stil och präglade ingen ny musikalisk epok. Med det han skrev, det gjorde han så bra och så genialt
att det inte bara överlevde dagen, år och årtionden utan förblir evigt
grönt. Genom hela sitt sekellånga liv skapade Stolz ödmjukt och generöst för att ge till alla sina medmänniskor. Hans gåvor var och förblir tröst, hopp, ljus, livsglädje och framtidstro hämtade ur en aldrig
sinande musikalisk källådra. Det är ett mycket stor nöje för oss i Arosorkestern att kunna bjuda Dig på en kväll med musikaliska klenoder
från detta goda hjärta.
Mycket varmt välkommen till en unik konsert!
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Eva Magnusson

Den österrikiske kompositören och dirigenten Robert Stolz (18801975) blev legend redan under sin livstid. När han gick ur tiden för
trettio år sedan fick han en sista hyllning på lit de parade i Wiens
Statsopera och staden Wien upplät en gravplats åt honom vid sidan av
Beethoven, Brahms och Johann Strauss d y. Det märkliga och fascinerande med denna hedersbetygelse är att den förärades en kompositör inom den lättare musiken, en kompositör som under sin levnad
förvisso inte skapade vare sig en symfoni eller en stor opera men väl
en nästan oöverblickbar mängd operetter, sångspel, musikaler, filmoch wienermusik.
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