FORFATTER
Robert James Waller, f. 1911, d. 1988
Amerikansk forfatter, fotograf og musiker. Han er særlig kjent for
bestselgeren Broene over Madison County. Andre kjente bøker er
Sakte vals i Cedar Bend - 94 og Musikk i grenseland -94.

REGISSØR
Clint Eastwood, f. 1930
Amerikansk skuespiller,filmregissør og produsent . Han debuterte som
regissør I filmen Misty - 71. I mange av filmene spiller han selv både
hovedrollen og har regien. Han har mottatt 4 Oscar, men kun for to filmer.
For filmen Nådeløse menn - 92, fikk han pris for beste hoved-rolle og
beste regi. De samme prisene fikk han for filmen Million Dollar Baby 2005. Mange mener at denne dramafilmen er Clint Eastwoods beste
verk. Fortsatt er Clint Eastwood i aktivitet, og den siste filmen hans der
han både er regissør og spiller hovedrolle, kom I 2018 – The Mule.
SKUESPILLERE

Meryl Streep, f. 1949
Amerikansk skuespiller, sanger og filmprodusent Meryl Streep hadde sin
teaterdebut i 1975, og hun ble nominert til en TonyAward allerede i 1976
for sin rolle i skuespillet - Wagon Full of Cotton. I 1977 hadde hun sin TVdebut, og senere samme år debuterte hun i dramafilmen Julia.
I sin karriere fram til nå, har Maryl Streep blitt nominert til 21 Oscar – mer
enn noen annen skuespiller. Hun er en av seks som har vunnet tre eller
flere Oscar for beste skuespill. Sin første Oscar vant hun for beste
kvinnelige hovedrolle i Kramer mot Kramer - 80. Senere vant hun for
beste hovedrolle i Sophies valg - 82, og i 2012 fikk hun prisen for sin rolle
som Margreth Thatcher i The Iron Lady. Meryl Streep har blitt nominert
til 31 Golden Globe priser, og hun har vunnet 8 av dem. Hun har vunnet
to priser i Cannes og to British Academy Film Awards, samt nominert til
fem Grammy Awards. I 2004 fikk hun en ærespris fra det amerikanske
filminstituttet, og i 2014 ble hun tildelt Presidentens frihetsmedalje. Meryl
Streep studerte opprinnelig sang og hadde planer om å bli operasanger,
noe hun fikk bruk for i bl.a. Mamma Mia -2008 og Florence 2016.

Clint Eastwood f. 1930
Amerikansk skuespiller og regissør. Clint Eastwood debuterte som
skuespiller i 1955, men han fikk sitt store gjennombrudd i Sergio Leones
westernfilmer på 1960-tallet – For en neve dollear - 64, For en neve dollar
mer - 65 og Den gode, den onde og den grusomme - 66. Senere ble han
superstjerne som betjenten Harry i Dirty Harry – 71. Filmen fikk fire
populære oppfølgere i 1973 – 88. Andre filmer han huskes for er bl.a.

Paint Your Wagon - 69, Kellys helter - 70, Flukten fra Alcatraz - 79 og
Million dollar baby- 2004. De siste årene har han selv regissert de filmene
han spiller i, slik han gjorde i Broene i Madison County - 95, og i den siste
filmen Mule – 2018. Han er nominert og fått flere priser, men de har alle
vært for hans innsats som regissør, ikke som skuespiller

Annie Corley, f. 1960.
Amerikansk skuespiller som har medvirket i en rekke ulike filmer og TVproduksjoner siden 1990. Hun er mest kjent for rollen som datteren til
Francesca (Meryl Streep) i Broene i Madison County - 95.

Victor Slezac, f. 1957
Amerikansk skuespiller kjent fra teater, film og TV. Han har hatt roller i
flere filmer, mest kjente er Broene i Madison County - 95.

