REGISSØR
Ola Solum, f 1943, d.1996
Ola Solum var en norsk filmregissør og manusforfatter, mest kjent for å
ha regissert filmen Orions belte – 85. Filmen ble en stor suksess i Norge
og i utlandet, og ble vist til over 600 000 publikummere på kino i Norge.
I 1976 regisserte han sin første spillefilm Reisen til julestjernen, som har
blitt vist på NRK hver julaften. I 1978 laget Solum filmen Operasjon
Cobra og i 1985 kom filmatiseringen av Hamsuns Landsstrykere. Ola
Solum fikk Amandaprisen i 1985 for beste film -Orions belte.
FORFATTER
John Michelet, f.1944, d.2018
Jon Michelet var en norsk forfatter, særlig kjent for krimserien om
Thygesen, som ga ham Rivertonprisen to ganger, og sjømannsserien En
sjøens helt, som ble en stor suksess. Han var også forlagsmann,
journalist, politiker (RV) og redaktør i Klassekampen.
MUSIKK
Bent Åserud, f.1950
Geir Bøhren, f. 1951
Bent Åserud og Geir Bøhren er norske komponister. De samarbeider mye
og har særlig gjort seg bemerket med filmmusikk. I 1985 laget de
originalmusikken til Orions belte. For musikken fikk de Amandaprisen i
1985. I 1992 mottok de Aamot-statuetten for sin innsats for norsk film og
i 2001 mottok de Edvard-prisen i klassen - Musikk til annen kunstart for 4
høytider. Bent Åserud og Geir Bøhren har sammen skrevet musikk for 29
norske spillefilmer og flere TV-serier. Bøhren og Åserud skrev også TVfanfaren som ble brukt under Vinter-OL i 1994 på Lillehammer.
SKUESPILLERE
Helge Jordal, f.1946
Helge Jordal har vært en av sin tids mest sentrale skuespillere. Han har
spilt roller med et svært vidt repertoar fra Ibsens skuespill til
rockemusikaler. Han har også spilt i mange filmer og i TV -serier. Det
første høydepunktet kom med filmen Orions belte – 85. For rollen som
Tom i filmen, fikk han Amandaprisen. For rollen i TV-serien Nattseileren
– 98 vant han igjen en Amanda-pris. Helge Jordal var skuespiller
på Nationaltheatret til 1977, deretter var han i flere år på Den Nationale
scene i Bergen før han ble frilanser. Han er også godt kjent for sine
tolkninger av Jeppe på Bjerget.

I 2006 ble Helge Jordal Ridder av St. Olavs Orden for sin lange og
omfattende karriere som skuespiller. I 2009 fikk han Amandakomiteens
ærespris.
Sverre Anker Ousdal, f.1944
Sverre Anker Ousdal er en skuespiller som har gjort en rekke
fremragende roller på scenen og i norsk og internasjonal film. Han
debuterte i 1965 på Den Nationale Scene i Bergen, var ansatt ved Oslo
Nye Teater 1967 – 1970 og har vært ved Nationaltheatret fra 1970.
Sammen med Øivind Blunck ble han kjent for mange barn i 1970-årene
som den ene rollefiguren i NRKs barne -TV-serie Klabb og Babb. I 1985
spilte han i Orions belte. Sverre Anker Ousdal hadde store roller i TVseriene Grenseland -80, The Last Place on Earth –85 og Blodsbånd - 88.
To ganger har han fått en Amanda-pris, for Fjernsynsteatrets Kreditorer
-90 og for Blodsbånd -88. I 1997 ble Sverre Anker Ousdal utnevnt
til Ridder av 1. klasse i St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk
scenekunst. I 2009 fikk han Amandakomitéens ærespris.
Hans Ola Sørlie,1953, d.1988.
Hans Ola Sørlie var en norsk skuespiller som huskes særlig for rollen
som Sverre i filmatiseringen av Orions belte - 85. I mai 1981 startet han
ved Nationaltheatret under Toralv Maurstad med debut i Stor ståhei for
ingenting. Hans Ola Sørlie døde i en trafikkulykke bare 34 år gammel.
Kjersti Holmen, f. 1956, d. 2021.
Kjersti Holmen debuterte i Mannfolk på Oslo Nye Teater i 1980. Hun var
tilknyttet Nationaltheatret fra 1981, og fast ansatt fra 1992. Hun spilte
over 20 større roller på Nationaltheatret. Dessuten spilte hun i en rekke
filmer og TV-serier. Hun gjorde seg også bemerket som komiker, blant
annet i revyforestillinger sammen med Hege Schøyen. Kjersti Holmen
ble tildelt Per Aabels ærespris i 1983, Aase Byes legat i 1999 og hun fikk
Amandaprisen 2 ganger, i 1993 for Telegrafisten, og den andre i 2000,
for Sofies verden. Hun vant også Komiprisen i 2009. I 2009 fikk hun
Amandakomiteens ærespris.

