Regissør
Robert Mulligan, f. 1925 d. 2008
Han var amerikansk regissør og produsent. Mest kjent er han for To
Kill a Mockingbird. For denne filmen ble han nominert til Oscar og
Golden Globe. Han er også kjent for TV-filmen The Moon and
Sixpence fra- 59, som innbrakte ham en Emmy-pris. Hans siste film
var The Man in the Moon fra -91.
Manus
Horton Foote, f.1916 d.2009
Foote er mest kjent for filmene To Kill a Mockingbird -62 og Tender
Mercies fra-83. Begge disse filmene innbrakte ham Oscar for beste
manus. Pulitzerprisen fikk han for skuespillet The Young Man from
Atlanta -95.

Musikk
Elmer Bernstein, f. 1922 d. 2004
Bernstein er amerikaner, komponist og dirigent. I en karriere som
strakte seg over 50 år, satte han sitt preg på Hollywood-historien
som få andre. Han komponerte og arrangerte musikk for hundrevis
av film- og TV-produksjoner. Elmer Bernstein fikk en rekke
utmerkelser, bl.a. Oscar for Thoroughly Modern Millie -67. I alt var
han nominert til Oscar 14 ganger.

Forfatter
Harper Lee, f. 1926 d. 2016
Hun er amerikansk forfatter fra Sørstatene. Lee utga To Kill a
Mockingbird -60. Boken var inspirert av rasistiske holdninger i
hjembyen Monroeville på 1930-tallet. Den ble en bestselger som
vant stor anerkjennelse og brakte henne Pulitzerprisen for
skjønnlitteratur. Boken er trykt i over 14 millioner eksemplarer, og
leses fortsatt flittig. Library Journal kåret den til Århundrets roman
1999.

Skuespillere
Gregory Peck, f. 1916 d. 2003
Gregory Peck er en av de største og mest kjente skuespillere fra
40- tallet og utover, med utallige filmroller. Tidlig i karrieren
opptrådte han i over 50 sceneproduksjoner, også på Broadway.
Hans virkelige gjennombrudd kom i dramaet Himmelrikets nøkler 44, hvor han ble nominert til Oscar. I To Kill a Mockingbird -62 fikk
han Oscar for rollen som Atticus Finch. Ellers har han spilt i utallige
kjente filmer: Sneen på Kilimanjaro -52, The Guns of Navarone-61,
Cape Fear -62, The Scarlet and The Black -83, for å nevne noen.

Maria Badham, f. 1952
Badham, hadde ingen skuespillererfaring da hun fikk rollen som
Jean Louise Finch. Hun ble nominert til Oscar for beste birolle. Da
var hun 10 år, og den yngste som til da var nominert i den
kategorien. Under innspillingen fikk hun et nært vennskap med
Gregory Peck, som varte helt til hans død. Hun opptrådte i et par
filmer til før hun trakk seg fra skuespilleryrket. I 2012 deltok hun på
en visning av To Kill a Mockingbird sammen med president Obama
for å markere 50-årsjubileet for filmen.

Phillip Alford, f. 1948
Han hadde tre opptredener på teater bak seg da han ble tilbudt
rollen som Jeremy i filmen. Søsteren hans ble stand-in for Maria
Badham. Etter noen roller i andre filmer, blant annet i Stewartklassikeren Shenandoah -65, trakk han seg fra skuespilleryrket.

Robert Duvall, f.1931
Robert Duvall opptrådte for første gang på film i rollen som Arthur
«Boo» Radley i To Kill a Mockingbird. Han er også en av de store
filmskuespillerne fra Hollywood med en mengde filmer bak seg.
Oscar fikk han for sin rolle i Sangen om livet – 83. Han spilte også
i Gudfaren -72 og Apokalypse nå! -79.

