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KARAKTERBESCHRIJVINGEN 
 
Antonia/Willy (Christanne de Bruijn) 

Ze heeft in aanleg een grote wilskracht en talent, maar ze durft die in het 
begin nog niet tot bloei te laten komen. Als ze later op weg is om dirigent te 
worden, uit die wilskracht zich vooral in het brandend houden van de vlam 
(haar passie), tegen alle weerstand in. Antonia is ambitieus en leergierig en 
in staat tot grote zelfdiscipline. Ze ontwikkelt zich van een onderdrukte 
dochter tot een sterke persoonlijkheid. Ze weet zelf niet hoe aantrekkelijk 

ze voor mannen is. Ze heeft gevoel voor humor en ondanks haar fanatieke inslag ook 
gevoel voor zelfrelativering (ironie). Kan zich ergens in vast bijten en leert van zich 
afbijten. Ze is in staat tot grote passie, zowel in de liefde als in de muziek.  
 
Frank Thomsen (Benjamin Wainwright) 

Jong, aantrekkelijk en van rijke afkomst. Heeft een werkkring in de muziek 
als organisator van concerten. Huisvriend van Mark Goldsmith . Antonia 
en hij starten op de verkeerde voet, maar hij vindt haar wel aantrekkelijk, 
ook omdat hij van muziek houdt en omdat Antonia een vrije geest heeft. 
Tegen wil en dank wordt hij verliefd op haar. Misschien ook wel omdat hij 
merkt dat Antonia niet onder de indruk is van zijn geld.  

 
Robin (Scott Turner Schofield) 

Leeft net als Antonia voor de muziek. Hij is van de (upcoming) jazz en van 
de improvisatie. Hij heeft een groot geheim, dat constant verborgen 
gehouden moet worden. Hij herkent in haar zijn eigen strijd om iets te 
bereiken en helpt haar waar hij kan. Wijst Antonia de weg, waar ze nou 
thuis is. 
 

 
Moeder Antonia (Annet Malherbe) 

Vrouw met een dominant karakter. Haar wil is wet. Ze is geobsedeerd door 
geld vanuit een vrekkige karaktertrek. Kan onmacht slecht te boven 
komen. Maar op een vreemde, krampachtige manier houdt ze toch van 
Antonia.  
 
 

 
Vader Antonia (Raymond Thiry) 

Zachtaardige, meegaande man. Type harde werker, weinig woorden. Gaat 
conflict het liefst uit de weg. Is niet opgewassen tegen zijn dominante 
vrouw. Hij houdt zielsveel van zijn dochter.  
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Mark Goldsmith (Seumas F. Sargent) 

Eerste echt goede muziekleraar van Antonia. Iemand die ze bewondert en 
van wie ze denkt dat hij haar verder helpt. Hij is het echter niet eens met 
haar plan om dirigent te worden. Vindt dat dat vak alleen voor mannen is 
weggelegd. Maakt misbruik van zijn positie als leraar.  
 
 
 

 
Karl Muck (Richard Sammel) 

Beroemde, Duitse dirigent en musicus. Anti-vrouw, anti-Amerikaans, 
nationalist. Mopperige man die als een generaal zijn orkesten leidt. Maar 
hij krijgt respect voor Antonia omdat ze als vrouw harder moet werken om 
er te komen dan een man en dat erkent hij. Wordt aangetrokken door het 
‘mannelijke’ in Antonia; haar volharding en uithoudingsvermogen.  
 

 
Mrs. Thomsen (Sian Thomas) 

Moeder van Frank. Heeft veel vrienden en kennissen in het concertmilieu. 
Verzet zich tegen de vriendschap van haar zoon met Antonia. 
 
 
 
 

 
Mr. Thomsen (Tim Ahern) 

De hartelijke, gastvrije vader van Frank. 
 
 
 
 
 
 

 
Willem Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) 

De beroemde Nederlandse chef dirigent van het Concertgebouw Orkest. 
Hij is een idool van Antonia maar denkt traditioneel over vrouwen in de 
muziek. 
 
 
 

 
Directeur Barnes (James Sobol Kelly) 

Vertegenwoordigt de mannen die traditioneel op vrouwen neerkijken en de 
muur waar Antonia doorheen moest breken, ook al heeft ze succes.  
 
 



Concertmeester (Peter Basham) 
Vertegenwoordigt net als Barnes de mannen die traditioneel op vrouwen 
neerkijken en de muur waar Antonia doorheen moest breken, ook al heeft 
ze succes.  
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Over Splendid Film  
 
Splendid Film (onderdeel van de Duitse Splendid Medien Groep) is distributeur van 
bioscoopfilms, dvd’s, blu-rays en video on demand in Nederland, België en Luxemburg.  
De Splendid Medien Groep is een fullmediagroep en actief in het Duitssprekende deel 
van Europa en de Benelux en richt zich op entertainment in de breedste zin van het 
woord. 
 
Meer info op www.splendid-film.nl en www.splendid-film.de  
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