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SYNOPSIS 

 

De film De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland 

afkomstige Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter 

wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het 

vrouwen nauwelijks om aan de top van de wereldranglijst van belangrijkste dirigenten 

te komen. Dit jaar benoemde het Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in de 

Nederlandse geschiedenis een vrouwelijke chefdirigent: Karina Canellakis. 

 

 

HET VERHAAL 

 

Amerika 1926: De Nederlandse 24 jarige Antonia Brico (gespeeld door Christanne de 

Bruijn) is als kind met haar ouders (Annet Malherbe en Raymond Thiry) geëmigreerd 

naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent te worden, maar die ambitie wordt door 

niemand serieus genomen. Haar pianoleraar adviseert haar om geen toelating te doen 

voor het conservatorium. Omdat ze weinig meer te verliezen heeft, keert ze terug naar 

haar geboorteland waar ze de beroemde dirigent Mengelberg (Gijs Scholten van 

Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg ziet dat helemaal niet zitten en stuurt 

haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt te 

maken. Na haar tweejarige studie aan de Rijksacademie voor Muziek zal ze daar als 

eerste vrouw het beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren. De spanning 

wordt haar bijna te groot, als de liefde van haar leven haar voor het blok zet. Wat zal 

Antonia kiezen? 

 

Regie: Maria Peters    Producent: Shooting Star Filmcompany     Distributie: Splendid 

Film 

 

 

PRODUCTIE 

 

De Dirigent wordt geproduceerd door SHOOTING STAR FILMCOMPANY in 

coproductie met de AVROTROS, MENUETTO, SPLENDID FILM, UMAMIMEDIA en 

KASA KAFKA PICTURES. 

 

De Dirigent is vanaf 25 oktober 2018 in de bioscoop te zien. 

 

--------------------------------------------------- Einde bericht -------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie niet voor publicatie:  

http://www.dedirigentdefilm.nl/


 

Voor meer informatie over de film of interviewmogelijkheden met Maria Peters of 

Christanne kun je contact opnemen met:  

 

Splendid Film – Natacha Hofland 

+31 (0)20 23 80 714 | M: +31 (0)6 46 84 75 82  

Natacha.hofland@splendid-film.com   

 

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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