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A muzsika hangja 
(The Sound of Music) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

színes, magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 170 perc, 1965  

 

rendező: Robert Wise 

író: Howard Lindsay, Russel Crouse 

forgatókönyvíró: Ernest Lehman 

zeneszerző: Irwin Kostal, Richard Rodgers 

operatőr: Ted D. McCord 

jelmeztervező: Dorothy Jeakins 

producer: Robert Wise 

látványtervező: Boris Leven 

vágó: William Reynolds 

 

szereplő(k): 

Julie Andrews (Maria) 

Christopher Plummer (Von Trapp) 

Eleanor Parker (Baroness) 

Richard Haydn (Max Detweiler) 

Peggy Wood (Abbess) 

Angela Cartwright (Brigitta) 

Portia Nelson (Berthe) 

  

Maria (Julie Andrews), a fiatal és életvidám lány apácának készül. De hamar rádöbben arra, hogy az 

apáca élet nem neki való, ezért elszegődik a szigorú Von Trapp (Christopher Plummer) százados 

gyermekei mellé nevelőnőnek. A lány megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek a gyerekek, ezért 

úgy dönt, hogy a mogorva Von Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja a gyerekeknek, 

hogyan örülhetnek az életnek. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja visszhangzik a házban a 

százados legnagyobb megrökönyödésére.  
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Díjak és jelölések:  
 

BAFTA-díj (1966) - Legjobb női alakítás: Julie Andrews 

Golden Globe-díj (1966) - Legjobb színésznő - zenés film és vígjáték kategória: Julie Andrews 

Golden Globe-díj (1966) - Legjobb film - zenés film és vígjáték kategória 

Oscar-díj (1966) - Legjobb film: Robert Wise 

Oscar-díj (1966) - Legjobb rendező: Robert Wise 

Oscar-díj (1966) - Legjobb hang 

Oscar-díj (1966) - Legjobb vágás: William Reynolds 

Oscar-díj (1966) - Legjobb filmzene: Irwin Kostal 

Golden Globe-díj (1966) - Legjobb rendező jelölés: Robert Wise 

Golden Globe-díj (1966) - Legjobb női mellékszereplő jelölés: Peggy Wood 

Oscar-díj (1966) - Legjobb női főszereplő jelölés: Julie Andrews 

Oscar-díj (1966) - Legjobb operatőr jelölés: Ted D. McCord 

Oscar-díj (1965) - Legjobb női mellékszereplő jelölés: Peggy Wood 

Oscar-díj (1966) - Legjobb látványtervezés jelölés: Boris Leven 
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