
Sallie Harmsen, Ruta van Hoof en Anna Raadsveld op de
shortlist voor de Guido de Moorprijs 2015
Prijs voor het meest veelbelovende jonge talent van het Nationale Toneel wordt
uitgereikt door wethouder Joris Wijsmuller

26 MEI 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

Zondag 31 mei reikt wethouder van cultuur, Joris Wijsmuller, de Guido de Moorprijs uitreiken
aan het meest veelbelovende jonge acteertalent van het Nationale Toneel. Dit jaar staan op
de shortlist (alfabetische volgorde) Sallie Harmsen, Ruta van Hoof en Anna Raadsveld. Aan
de Guido de Moorprijs is een geldbedrag van €2500,- euro verbonden. De prijs wordt
uitgereikt tijdens Het seizoen voorbij, een open theaterdag in de Koninklijke Schouwburg
georganiseerd door het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het
Spui.

Guido 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
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.

Sallie Harmsen is genomineerd voor haar rollen in Polleke (regie Noël Fischer), Tasso
(regie Theu Boermans)en Vrijdag (regie Casper Vandeputte).Harmsen studeerde in 2012
af aan Toneelacademie Maastricht. Zij is vanaf seizoen 2013-2014 verbonden aan het
Nationale Toneel. Zij speelde inHet stenen bruidsbed(regie Johan Doesburg), Nieuwspoort
(regie Casper Vandeputte) en Elektra(regie Casper Vandeputte). Daarnaast was ze
verscheidene malen te zien in Nederlandse speelfilms. Ze speelde o.a. in de films Kenau,
Lucia de B. en De Heineken Ontvoering.

Ruta van Hoof is genomineerd voor haar rol in Genesis (regie Johan Doesburg).Ruta
van Hoof studeert dit jaar af aan de ArtEZ Toneelschool in Arnhem. Ze was onder andere te
zien in voorstellingen van het Onafhankelijk Toneel en Theater The Young Ones. In haar
afstudeerjaar speelt dit jaar op de Parade in de voorstelling Offending the Audience van Club



Guy and Roni (regie Hendrik Aerts) en in Beschuit met muisjes (regie Joeri Vos) van
Toneelgroep Oostpool. 

Anna Raadsveld is genomineerd voor haar rol in Solness (regie Theu Boermans). Anna
Raadsveld (1990) studeerde in 2014 af aan de Toneelschool in Maastricht. Al voordat zij op de
Toneelschool zat maakte zij op 17-jarige leeftijd haar acteerdebuut in de bioscoophit
Timboektoe van Dave Schram. Haar doorbraak komt met haar rol als Belle in de Telefilm
LelleBelle. Afgelopen jaar speelde ze bij Toneelgroep Amsterdam in de voorstellingen De
Vrek, Othello en Opening Night (regie Ivo van Hove). Verder is ze te zien in de tv-serie
Goedenavond Dames en Heren. Solness is haar eerste productie bij het Nationale Toneel,
met Mark Rietman als Solness.
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