Plaatsingslijst

Archief

Archief Antonia Brico

Lijst gegenereerd op : 2021-09-01
Archiefnummer : 1342
Archiefnaam : ABRI
Datering : (1838) 1900-1997 (2007)
Beschrijving : Archivalia en correspondentie betreffende haar geboorte, haar
eerste levensjaren; latere correspondentie met leden van haar biologische
familie; diverse vraaggesprekken met Antonia Brico over haar leven; stukken
betreffende haar overlijden, testament en nalatenschap; programma’s van door
Brico gedirigeerde concerten; stukken betreffende The Brico Symphony
Orchestra; krantenknipsels en kopieën van krantenknipsels over Brico
gedurende haar carrière; knipsels betreffende haar contacten met Albert
Schweitzer; familiefoto’s en publiciteitsfoto’s. Stukken betreffende de
documentaire ‘Antonia’ en de research voor de speelfilm ‘De dirigent’. De
makers van de film ‘De dirigent’ hebben in 2019 in Denver nog levende
kennissen van Antonia Brico bezocht en foto’s gemaakt van onder meer
affiches. Deze (digitale) aanvulling is nog niet ontsloten.
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Ten Geleide

Antonia Brico (1902-1989)
Antonia Brico werd geboren in Rotterdam als dochter van een ongehuwde katholieke moeder en groeide op in een
pleeggezin, de protestantse familie Wolthuis. Haar pleegouders namen haar in 1907 mee naar Amerika, waar Antonia
later met passie een carrière in de muziek zou nastreven. Eind jaren ’20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld
die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Hieronder bevonden zich de New York Philharmonic en de Berliner
Philharmoniker. Haar bewogen leven staat in het teken van de strijd om een plaats in de door mannen gedomineerde
dirigentenwereld. Van haar leven is in 1974 een met een Oscar genomineerde documentaire gemaakt, Antonia: A Portrait
of the Woman, die ook in Nederland is uitgezonden. In oktober 2018 ging in Nederland de speelfilm De Dirigent in
première. De regie had Maria Petersen, de hoofdrol werd gespeeld door Christanne de Bruijn.
Een uitgebreide levensbeschrijving van Antonia Brico door Ruud Franssen in Impressie 17, 2015 (pdf, 2.7 MB), p. 2-7.

Pagina 2/3

Archief Antonia Brico

Pagina 3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

