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aromanser
tag imig precis innan jag skUlle ga
upp pa seen oeh undrade hur jag
kunde gora propaganda for nagon

- som var en av Nazitysklands mest
populiira artister. Men jag tar inte
stallning, det skulle vara konstigt
med tanke pa mina judiska forHi
der.

Forestallningen om Zarah
Leander blev en vand
punkt i karriaren for Olivia
Stevens. I augusti ar hon
tillbaka pa Krapperup,
bade som Zarah Leander,
och med nya forestall
ningen Romance.

Enkontroversiell simgerska, Za
rah Leander blev kritiserad fOrsitt
engagemang i Tyskland under an
dra viirldskriget, fnm ett ganska
okiint land vaekte den amerikanska
konsertpublikens intresse. Det som
skulle bli ett satt att fa fart pa kar
riiiren i New York, produeenten
ville att Olivia Stevens skulle visa
upp sig pa en kabarefestivai med
nagot svenskt, ledde till fina reeen
sioner oeh inbjudningar om att
sjunga i anrika Carnegie hall.

- Zarah har oppnat dorrar for
mig oeh gett mig mojligheter som
jag inte fatt annars, sager Olivia
Stevens pa telefon fran New York.

Forestiillningen handlar egentli
gen om tva kvinnor. Olivia Stevens
leker med tanken pa sig sjiilv som
stjiirna, med utgangspunkt i Zarah
Leanders hitsingel "vill ni se en
stjiirna", samtidigt som hon berat
tar om sitt eget liv.

Olivia Stevens ar tillbaka pa

Krapperup.
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Zarah Leander var under 1940
talet en av Nazitysklands popula
raste artister. Men en hel f6restiill
ning om sangerskan iir inte helt
okontroversiellt. _

'- Samtidigt som hon har-haft en
stor betydelse i flera miinniskors liv
iir hon en person som vaeker starka 
negativa kiinslor. Pa Berns i Stock
holm var det en kvinna som hogg

I augustUir Olivia Stevens tillba
ka pa Krapperup med Zarah Lean
der.

Nagra dagar senare, 8 augusti, iir
hon tillbaka med en nykompone
rad forestiillning med sanger av Pi
aff oeh BreI oeh styeken fran musi
kalen Cabaret diir hon under fleni
ar gjorde rollen som Sally Bowles
pa Studioteatern i Malmo.

- Det ar en myeket personlig fo
restiillning om mina romanser. Jag
komrner att beratta om hur det var
att spela i Cabaret oeh Chess. Det
handlar om mina passionerade
ogonbliek i livet niir jag har pushats
over en griins till det jag inte trodde
att jag kunde klara.
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