
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        REGISSØR 

Charles Walters, f. 1911 – d. 1982   
Amerikansk danser, koreograf og filmregissør som er best kjent for sine 
filmmusikaler. 
Hans mest kjente film er Lili -53, med Leslie Caron i hovedrollen. For 
filmen ble han nominert til Oscar for beste regi, men mottok ingen pris. 
Andre kjente filmer Easter Parade - 48, Den usynlige Molly Brown -64, 
og Ask Any Girl -59. De kvinnelige skuespillerne i disse filmene ble også 
nominert til Oscar.  
Charles Walters regisserte også den populære filmen High Society -56, 
med Frank Sinatra, Grace Kelly og Bing Crosby, og Cole Porter 
komponerte musikken.  
 
                                        MUSIKK     
                                
ColePorter,f.1891–d.1964   
Amerikansk komponist og låtskriver fra Indiana. 1930 - årene var Cole 
Porters gyldne tiår. Han lagde da en rekke suksessrike musikaler, Fifty 
Million Frenchman – 31, The New Yorkers – 33, The Gay Divorcee  -34  
Anything Goes -36.   I 1948 kom musikalen Kiss me Kate. Blant hans 
mest kjente sanger finner vi Night and Day - 32 , I got å Kick out of You 
- 36 og I`ve Got You Under My Skin - 36. Han var kjent for sine 
sofistikerte tekster, fantasirike rim og komplekse former. Cole Porter ble 
nominert 4 ganger til Oscar for beste filmmusikk, bl.a. for True Love i 
High Society – 56. 

 

                                     SKUESPILLERE 

Grace Kelly f.1929 – d.1982 
Amerikansk skuespiller som debuterte på Broadway i August Strindbers 
Faren.  Som 19 åring  spilte  hun  også  her rollen som Tracy Lord i The 
Philadelphia Story.  Hun ble kjent etter  en  rekke roller  på direktesendt 
TV,  og dette bidro  til  at hun  fikk sin  debut  som  filmskuespiller, bl.a. i 
samspill  med Gary Cooper i Sheriffen  -  52.  Hun spilte  også  mot Ava 
Gardner  i  Mogambo  - 53.  For  rollen  sin  ble  hun  belønnet  med  en 
Golden Globe  for beste  birolle. Hun  ble  også  nominert  til  Oscar  for 
samme  film.   Grace Kelly  samarbeidet  også  med  Alfred   Hitchcock, 
bl.a. i Vinduet mot bakgården  -  54, med  James Stewart og Tyv fanger 
tyv  - 55.  For  disse  filmene  mottok  hun  flere   priser. I 1954 vant hun 
Oscar for beste hovedrolle i Bak kulissene. Sommeren 1956 ble Grace 
Kellys siste film High Society, utgitt. Hun giftet seg samme år med fyrst 
Rainier av Monaco og avsluttet sin karriere som filmskuespiller. 

Bing Crosby f. 1904 - d. 1977.                                                       
Amerikansk sanger og skuespiller. Han var svært populær på 1930 - 40 
tallet, og regnes som musikkhistoriens første popstjerne. Bing Crosbys 
største hit er innspillingen fra 1942 av Irving Berlins White Christmas. 
Den   vant Oscar for beste sang i filmen Holiday Inn. Hans album Merry  
Christmas – 55 er tidenes mest solgte juleplate. 
 
Bing Crosby begynte karrieren sin som trommeslager og debuterte i 
filmen King of Jazz - 30. Dette ble hans store gjennombrudd og han ble 
en ettertraktet artist på scene og i radio. Da TV ble et dominerende 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medium, ble han svært populær også her. Han ble også en anerkjent 
skuespiller som 3 ganger ble nominert til Oscar, og han vant Oscar for 
rollen i filmen Going my way - 44. Han ble også godt kjent for samspillet 
med Grace Kelly i filmene Bak kulissene – 54 og High Society – 56.  Bing 
Crosby solgte til en rekke gullplater og hadde singler på listetoppen i 
USA. 
 
Frank Sinatra, f. 1928 - d. 1982.  
Amerikansk sanger og filmskuespiller. Han ble oppfattet som en av de 
beste vokalister i sin tid. Gjennombruddet kom i Tommy Dorseys 
orkester i 1949 -42, der han typifiserte vokalistens rolle i et storband med 
silkemyk, intim stemme. Da han var 37 år begynte han på sin karriere 
som filmskuespiller. De mest kjente filmene hans var To gaster går i land 
– 45, Herfra til evigheten -53, Guys and Dolls – 55, High Society – 56, 
Can-Can -60. Han vant Oscar for sin birolle i Herfra til evigheten -53 og 
han ble nominert til Oscar for den sterke dramatiske hovedrollen i The 
Man with the Golden Arm -55. Han spilte i over 50 filmer. Gjennom hele 
livet beholdt Frank Sinatra sin store evne til å kommunisere innholdet i 
sangene sine, og han turnerte flittig over hele verden. 
 

Celeste Holm f. 1917 – d. 2012 
Amerikansk skuespiller med norske røtter.  Hun debuterte på Brodway i 
1938 og hadde stor suksess i musicalen Oklahoma -  .Hun filmdebuterte 
i 1946 og året etter vant hun Oscar for beste kvinnlige birolle som Anne 
i filmen Mellom gentlemen - 47 .Celeste Holm var med i en rekke filmer 
– de mest kjente er Alt om Eva - 50  og High Society – 56. Hun ble 
nominert til Oscar tre ganger. Celeste Holm ble utnevnt til ridder av 1. 
klasse av St.Olavs Orden for fremme av norsk kultur i USA. 
 

Louis Armstrong f. 1901 - 1971 
Louis Armstrong er en av tidenes mest berømte jazzmusikere, med et 
betydelig ansvar for jazzens utvikling fra lokal dansemusikk i New 
Orleans til verdensomspennende kunstform. Han fikk sin første jobb som 
kornettist i Kid Orys Jazzband. Etter hvert startet han sine egne grupper. 
Fra 1947 turnerte han rundt i hele verden med The All Stars. Louis 
Armstrong holdt mange tusen konserter, spilte inn hundrevis av plater 
og deltok i 30 filmer. De meste kjente filmene er Cabin in the Sky - 43, 
High Society -56 og Hello Dolly – 69.   
 

 

 


