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SAMENVATTING

Op zondag 2 juli werd de Guido de Moorprijs uitgereikt aan Emmanuel Ohene Boafo. Hij ontving de

prijs tijdens zomerfestival Stadspaleis in de Koninklijke Schouwburg. Het publiek prees hem voor zijn

rol in 'Ondertussen in Casablanca' (regie Jeroen De Man). De Guido de Moorprijs is bestemd voor

het meest veelbelovende jonge acteertalent van Het Nationale Theater (tot 35 jaar) en is een initiatief

van de Vrienden. De winnaar wordt elk jaar door het publiek gekozen. Aan de Guido de Moorprijs is

een geldbedrag van € 2.500,- verbonden.

Emmanuel Ohene Boafo
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).

Guido de Moorprijs
Naast Emmanuel Ohene Boafo waren ook Sallie Harmsen en Jordy Vogelzang genomineerd. Joris
Smit, Sallie Harmsen, 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.

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

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