
 

 

 

                      REGISSØR OG MANUSFORFATTER  

                                                                                                                    
Billy Wilde Billy Wilder, f. 1906 , d. 2002                   
Østerriksk amerikansk filmregissør, manusforfatter og film-produsent. 

Han er mest kjent for sine filmkomedier.  Han ble nominert til Oscar for 
beste regi 8 ganger.  Han  vant  prisen  for filmene Forspilte dager -45, 

Ungkarsleiligheten -60.  For  beste  manus  ble  han nominert  til Oscar 
hele 12 ganger, og  han  fikk  prisen for Sunset Boulevard -50 og Ung-
karsleiligheten -60 

 

SKUESPILLERE 
 
Jack Lemmon, f.1925, d.2001     

Amerikansk skuespiller og  musiker.  Han var allsidig og  en  glimrende 
komedieskuespiller.  Men han  spilte  også  en  rekke  dramatiske rolle-

figurer.  Han  huskes  vel  best  for   filmene  han  spilte  sammen  med 
Walther  Matthau,  Gretne  gamle  gubber – 93 og -95,   men  også  for 
komediene - Noen har det hett -59, Ungkarsleiligheten – 60.  Han  vant 

to Oscar, en for rollen i Mister Roberts -55, og en for Det blåser på top-
pen -73. Jack Lemmons spilte inn filmer i mer enn 50 år. 

 Shirley MacLaine  f.1934 
Amerikansk skuespiller, sanger,  danser  og  forfatter.  Kjente  filmer er 

Ungkarsleiligheten -60, My Geysha -62, Sweet Charity -69, Blomster av 
stål -89.   Hun  fikk  Oscar  for sin rolle   i  Tid for ømhet -83.   Hun  ble 

nominert til  Oscar  4  ganger, for roller i filmene Some Came Running -
58, Ungkarsleiligheten -60,  Irma  la  Douce -63  og Vendepunktet -77.  
I tillegg har hun blitt nominert og vunnet både Golden Globe og Emmy 

priser. Hun er fremdeles aktiv som skuespiller og spilte inn filmen The 
Last Word i 2017. 

Fred MacMurray, f. 1908 , d. 1991                   
Amerikansk skuespiller. Han deltok i  mer  enn  100 filmer og TV serier. 

Han ble nominert til Golden Globe for The Absent Minded Professor-62. 
Hans mest kjente film var Ungkarsleiligheten -60. Senere ble det mest 

TV serier,  bl.a.  spilte  han  hovedrollen  fra – 60 til -72  i den komiske 
serien «Mine tre sønner». Etter filmen Svermen-78,  trakk  han seg til-
bake. 

Jack Kruschen, f. 1922, d. 2002.                     

Kanadisk skuespiller som arbeidet mest i amerikansk film, TV og radio. 
Han ble nominert til Oscar for beste birolle i filmen Ungkarsleiligheten -
60,  dette  ble  toppen av hans karriere. Han spilte utallige små- og litt 

større roller,  både  på  film,  men  mest  i TV serier. Ofte spilte han en 
utlending, og totalt var han med i over 200 filmer eller TV-serier. 

 
Ray Walston, f. 1914, d. 2001              

Amerikansk teater-,  film-  og TV- skuespiller. Startet på teateret i -28, 
og vant senere Tony-prisen for rollen i musikalen  Damn Yankees i -56. 

Han vant også to Emmy-priser for dommerrollen  i TV- serien Sheriffen 
-92. Han  er kjent  for  roller  i  disse  filmene – Ungkarsleiligheten -60, 
Stikket -73, Hæla i taket -82. Han spilte mange små og litt større roller 

i forskjellige TV-serier, totalt hadde han over 150 roller fram til 2001. 

 


