Sallie Harmsen, Hannah Hoekstra en Joris Smit op de
shortlist voor de Guido de Moorprijs 2016
De publieksprijs voor het meest veelbelovende jonge acteur van het Nationale
Toneel
31 MEI 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

Zondag 5 juni wordt de Guido de Moorprijs uitgereikt aan het meest veelbelovende jonge acteur (tot
35 jaar) van het Nationale Toneel. Dit jaar staan op de shortlist (alfabetische volgorde) Sallie
Harmsen, Hannah Hoekstra en Joris Smit. Aan de Guido de Moorprijs is een geldbedrag van
€2.500,- euro verbonden. De prijs wordt uitgereikt op zondag 5 juni om 14.30 uur tijdens 'Het seizoen
voorbij'. Dit is een open theaterdag in Theater aan het Spui, Den Haag georganiseerd door het
Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui.

G uido de Moorprijs
De Guido de Moorprijs is een initiatief van de Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het
Nationale Toneel als stimulans voor jong talent tot 35 jaar. De winnaar wordt elk jaar door het Haagse
publiek gekozen. Anniek Pheifer, Jeroen Spitzenberger en Sophie van Winden zijn eerdere winnaars
van deze prestigieuze prijs die vernoemd is naar één van Nederlands bekendste acteurs/regisseurs
van de jaren ’70 en ’80, Guido de Moor (1937-1989). Hij was jarenlang verbonden aan de Haagse
Comedie, voorloper van het Nationale Toneel.
De shorlist
Sallie Harmsen (1989) is genomineerd voor haar rollen in The little foxes (regie Antoine Uitdehaag)
en Midzomernachtdroom (regie Theu Boermans). Harmsen studeerde in 2012 af aan
Toneelacademie Maastricht. Zij is vanaf seizoen 2013-2014 verbonden aan het Nationale Toneel, net
als Hannah Hoekstra en Joris Smit. Eerder won ze voor haar hoofdrol in Polleke de Guido de
Moorprijs 2015. Daarnaast was ze in verscheidene Nederlandse speelfilms te zien. Ze speelde o.a. in
Kenau en Lucia de B..
Hannah Hoekstra (1987) is genomineerd voor haar rollen in Mariken in de tuin der lusten (regie
Serge van Veggel), De revisor (regie Theu Boermans), De zender (regie Joost van Hezik) en
Midzomernachtdroom (regie Theu Boermans). Hannah Hoekstra studeerde in 2010 af aan de
Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie. Hannah Hoekstra speelde eerder hoofdrollen in
Nederlandse speelfilms als Helleveeg (2016) en Hemel (2012).

Joris Smit (1981) is genomineerd voor zijn rollen in De revisor (regie Theu Boermans),
Midzomernachtdroom (regie Theu Boermans) en The little foxes (regie Antoine Uitdehaag). Joris Smit
studeerde in 2005 af aan de Toneelacademie Maastricht. Joris is ook genomineerd voor de Louis
d’Or 2016 (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol) voor zijn rol in De revisor.
Joris Smit is ook bekend van zijn hoofdrol in de tv-serie De fractie.
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