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SAMENVATTING

Zondag 2 juli wordt de Guido de Moorprijs uitgereikt aan de meest veelbelovende jonge acteur (tot

35 jaar) van Het Nationale Theater. Dit jaar staan op de shortlist Sallie Harmsen, Emmanuel Ohene

Boafo en Jordy Vogelzang. Aan de Guido de Moorprijs is een geldbedrag van € 2.500,- verbonden.

De prijs wordt uitgereikt op zondagmiddag 2 juli om 15.00 uur tijdens zomerfestival 'STADSPALEIS'

in de Koninklijke Schouwburg.

Guido de Moorprijs
De Guido de Moorprijs is een initiatief van de Vrienden van Het Nationale Theater als stimulans voor
jong talent tot 35 jaar. De winnaar wordt elk jaar door het Haagse publiek gekozen. Joris Smit, 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 Theater.

De shortlist 
Sallie Harmsen (1989) is genomineerd voor haar rol in Jeanne d'Arc (regie Theu Boermans).
Harmsen studeerde in 2012 af aan Toneelacademie Maastricht. 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, Lucia de B., en Het echte leven. Voor haar rol in die laatste film
ontving ze ook een Gouden Kalf..

Emmanuel Ohene Boafo (1993) is genomineerd voor zijn rol in Ondertussen in Casablanca (regie
Jeroen De Man). Emmanuel Ohene Boafo zit momenteel op de Toneelacademie Maastricht. Hij heeft
onder andere bij jongeren theatergroep DEGASTEN gespeeld. In 2013 was hij te zien in de film Exit,
deze film heeft een Gouden Kalf voor beste tv drama gewonnen. Ook is hij onder andere te zien in:
De Maatschap (2017) en A’dam E.V.A (2016).

Jordy Vogelzang (1991) is genomineerd voor zijn rol in Jeanne d'Arc (regie Theu Boermans). Jordy



Vogelzang studeert momenteel aan de Toneelschool in Amsterdam. Binnen de Toneelschool in
Amsterdam heeft Jordy Vogelzang in stukken als Wachten op Godot en Dantons Dood gespeeld.

Het Nationale Theater
http://www.hnt.nl/

Emmanuel Ohene Boafo
http://www.nationaletoneel.nl/emmanuel-ohene-boafo-p20566

Sallie Harmsen
http://www.nationaletoneel.nl/sallie-harmsen-p3366

Jordy Vogelzang
http://www.nationaletoneel.nl/jordy-vogelzang-p20615

Zomerfestival Stadspaleis
http://www.hnt.nl/paleis

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://hetnationaletoneel.pr.co/images/251769
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/251770
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/251771
http://www.hnt.nl/paleis
http://www.nationaletoneel.nl/jordy-vogelzang-p20615
http://www.nationaletoneel.nl/sallie-harmsen-p3366
http://www.nationaletoneel.nl/emmanuel-ohene-boafo-p20566
http://www.hnt.nl/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F155826-sallie-harmsen-emmanuel-ohene-boafo-en-jordy-vogelzang-op-de-shortlist-voor-de-guido-de-moorprijs-2017
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F155826-sallie-harmsen-emmanuel-ohene-boafo-en-jordy-vogelzang-op-de-shortlist-voor-de-guido-de-moorprijs-2017&title=Sallie+Harmsen%2C+Emmanuel+Ohene+Boafo+en+Jordy+Vogelzang+op+de+shortlist+voor+de+Guido+de+Moorprijs+2017&summary=Sallie+Harmsen%2C+Emmanuel+Ohene+Boafo+en+Jordy+Vogelzang+op+de+shortlist+voor+de+%23GuidodeMoorprijs2017&source=Het%20Nationale%20Theater
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F155826-sallie-harmsen-emmanuel-ohene-boafo-en-jordy-vogelzang-op-de-shortlist-voor-de-guido-de-moorprijs-2017&text=Sallie+Harmsen%2C+Emmanuel+Ohene+Boafo+en+Jordy+Vogelzang+op+de+shortlist+voor+de+%23GuidodeMoorprijs2017&via=nationaletoneel&related=prdotco


Martijn Westerop
(070) 302 40 74 

martijnwesterop@hnt.nl

CONTACTPERSONEN

OVER HET NATIONALE THEATER

Het Nationale Toneel is sinds 1 januari 2017 Het Nationale Theater.

Een plek om te fantaseren. Om te denken, te leren, te ontdekken. Om in het donker stiekem te janken, of buikpijn
van het lachen te krijgen. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te blijven. Voor een verrijkend avondje uit.

Wij vormen samen Het Nationale Theater en werken aan een gezamenlijke website. Theater aan het Spui,
Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong.
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