
                                            REGISSØR /MANUS 

James L. Brooks f. 1940 

Amerikansk produsent, manusforfatter og filmregissør. Han begynte sin 
karriere med TV-nyheter. Det ga han inspirasjon til flere serier som ga en 
rask suksess og karrieren var i gang. Senere startet han et eget film- og TV-
selskap som produserte serier som The Tracey Ullman Show og The 
Simpsons. Han vant i 1983 en Oscar for beste regi med filmen Tid for 
ømhet. I samarbeid med Mark Andrus omskriv de Andrus historie som ble til 
Livets lyse side. Med den vant duoen priser og delte nominasjoner til Oscar 
for beste originale manus og Golden Globe-prisen for beste manus. 

                                          FORFATTER/MANUS  

Mark Andrus f. 1955  

Amerikansk manusforfatter. Han fikk sin første suksess med den 
romantiske fantasien Late for Dinner -91. Kort tid etter skrev han et manus 
om den verste mannen i New York City og hans homofile nabo. Etter en tid 
ble dette manuset i samarbeide med James L. Brooks til Livets lyse side. 
Andrus skrev også de originale manusene til Livet som hus 2001 og Georgia 
Regelen 2007. Han og regissør Garry Marshall vant priser for beste 
spillefilm med Ya-Ya Sisterhoods guddommelige hemmeligheter 2002.  

                                          MUSIKK 

Hans Zimmer f. 1957 

Jødisk komponist. Han bruker mye synthesizere og har en særegen og 
allsidig musikk. Han gjorde det stort med sitt engasjement i filmen Rain Man 
-88. For den fikk han sin første Oscar-nominasjon. Senere har han mottatt 
en rekke utmerkelser, priser og ytterligere 11 Oscar-nominasjoner og 
2 Oscar; for filmene Løvenes konge -94 og Sanddyne  2021 . 

 

    SKUESPILLERE 

Jack Nicholson f. 1937 

Jack Nicholson er en amerikansk filmskuespiller, regissør og 
manusforfatter. Han er en av Hollywoods mest anerkjente skuespillere i sin 
generasjon, og har vunnet syv Golden Globes samt Oscar-prisen tre 
ganger: to ganger for beste hovedrolle og én for beste birolle. I Gjøkeredet 
-75 befestet han sin posisjon som publikumsmagnet, og de neste årene var 
han mer i rampelyset enn noensinne. Blant mange fargerike roller kan 
nevnes den besatte hotellvaktmesteren i Ondskapens hotell -80 og den 
forrykte Joker i Tim Burtons Batman -89. Han vant enda en Oscar for 
hovedrollen i Livets lyse side -97 som Melvin Udall. 
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Helen Elizabeth Hunt f. 1963  

Helen Hunt er en amerikansk skuespiller og filmskaper. Hun begynte som 
barn på 1970-tallet. I sin lange karriere har hun mottatt en rekke priser. Hun 
ble berømt da hun portretterte Jamie Bushman i Mad About You -92, filmen 
fikk 3 Golden Globe priser. I Livets lyse side -97 vant hun Oscar for beste 
kvinnelige hovedrolle som Carol Connelly, I 2012 ble hun nominert til Oscar 
for beste kvinnelige birolle i The Sessions. Hunt debuterte som regissør 
med Then She Found Me 2007, og har regissert filmen Ride 2014, og 
episoder av TV-serier, inkludert House of Lies, This Is Us, Feud: Bette and 
Joan, American Housewife og premiereepisoden av Mad About You-
vekkelsen. 

Greg Kinnear f. 1963 

Kinnear begynte karrieren som talkshowvert. Tidlig i hans filmkarriere ble 
han i Livets lyse side nominert til Oscar for beste birolle som Simon Bishop. 
Kinnear har hatt roller i en rekke filmer. Han veksler ofte roller og har spilte 
gode gutter som en rettferdig rektor i The Gift eller en homofil maler i Livets 
lyse side-97, til skurker som en sleip collegeprofessor i Loser 2000, en 
kvinne i Someone Like You 2001, samt Sabrina 2005 og en egoistisk 
såpeoperastjerne i Nurse Betty. 

Shirley Knight f. 1936, d. 2020 

Knight er en amerikansk skuespillerinne, som ble nominert to ganger til 
Oscar for beste kvinnelige birolle: for The Dark at the Top of the Stairs -60 
og Sweet Bird of Youth - 62.  Hun hadde også ledende roller i en rekke 
Hollywood-filmer som The Couch - 62, House of Women -62, The 
Group 1966 og The Rain People 1969. Hun fikk Volpi Cup for beste 
kvinnelige hovedrolle for sin rolle i den britiske filmen Dutchman -66. I 
senere år spilte hun biroller i mange filmer, inkludert Endless Love -81 og 
i Livets lyse side -97 som Beverly Connelly, mor til Carol Connelly. 
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