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SAMENVATTING

Tijdens de geslaagde eerste editie van de open theaterdag Het seizoen voorbij op zondag 31
mei reikte wethouder van cultuur, Joris Wijsmuller, de Guido de Moorprijs uit aan Sallie
Harmsen. Zij kreeg de prijs voor haar rollen in Polleke, Vrijdag en Tasso. De Guido de
Moorprijs is bestemd voor het meest veelbelovende jonge acteertalent van het Nationale
Toneel (tot 35 jaar) en is een initiatief van de Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het
Nationale Toneel. De winnaar wordt elk jaar door het publiek gekozen. Aan de Guido de
Moorprijs is een geldbedrag van €2500,- euro verbonden.

G uido de Moorprijs
Naast Sallie Harmsen waren ook Anna Raadsveld en Ruta van Hoof genomineerd. 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.
Het seizoen voorbij
De feestelijke uitreiking van de Guido de Moorprijs vond plaats tijdens Het seizoen voorbij, de
eerste editie van een exclusieve open dag voor de vaste bezoekers van het Nationale Toneel,
de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. In de Koninklijke Schouwburg kregen
ruim 400 vaste bezoekers zondag een unieke kijk achter de schermen. Eric de Vroedt stelde
zich voor aan het Haagse publiek met een mooie toespraak a al Obama. Programmeurs van
de theaters vertelden hoe een seizoen tot stand komt, jonge talenten werden ondervraagd
over hun prille carrière, Theu Boermans ging De Vloer Op met een aantal acteurs en
enthousiastelingen konden zelf aan de slag in een workshops tekstlezen en een
horrorworkshop van Jakob Ahlbom.
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