Detská porota - kategória monologických rozprávok
DAFNIS A CHLOÉ
Autor textu: Longus
Úprava a dramaturgia: Beata Panáková
Hudobná dramaturgia: Lýgia Vojtková
Zvuková realizácia: Peter Pištek
Réžia: Martin Bendík
Interpret: Marián Slovák
Vydavateľstvo: PERFEKT
„Na rozprávke Dafnis a Chloé sa nám veľmi páčil príbeh, v ktorom vystupovali aj
piráti, bolo to zaujímavé a pekné. V rozprávke boli zvláštne staré a pekné mená.“

Detská porota - kategória rozprávkových hier
ČERTOV KAMARÁT
Autor textu: Naďa Uličná
Dramaturgia: Zuzana Grečnárová
Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčíková
Zvuková realizácia: Milan Greguš
Réžia: Róbert Horňák
Zuzana Kyzeková za stvárnenie postavy Bambulína
Vydavateľstvo: Pravda
„Rozprávková hra Čertov kamarát bola od začiatku do konca veľmi zaujímavá,
nestratila spád a mala prekvapujúci záver. Páčili sa nám aj postavy čertov. Boli
zábavní a ich dialógy boli živé. Hra bola napísaná ako rozprávka v rozprávke. Cenu
za najlepší herecký výkon od nás dostala Bambulína – teda Zuzana Kyzeková. Jej
charakter sa dal vycítiť už z jej hlasu.“

Odborná porota - kategória monologických rozprávok
POPOLUŠKA
Dramaturgia: Beata Panáková
Hudobná dramaturgia: Matej Haász
Zvuková realizácia: Dušan Kozák
Réžia: Táňa Tadlánková
Interpret: Emília Vášáryová
Vydavateľstvo: Časopis SLNIEČKO - Literárne informačné centrum
„Porota udeľuje cenu monologickej rozprávke Popoluška, za vzácnu harmonickú
syntézu jazykovo čistej a textovo invenčnej interpretácie klasickej rozprávkovej
predlohy Márie Ďuríčkovej, za aktualizačnú rozhlasovú realizáciu s precíznou
hudobnou dramaturgiou, za majstrovské rozprávačské podanie Emílie Vášáryovej,
ktorá civilným, ale emotívnym podaním posilnila plnohodnotné vyznenie
rozprávkového posolstva.“

Odborná porota - kategória rozprávkových hier
LEONARDO, KOCÚR Z ULICE
Autor textu: Ján Uličiansky
Dramaturgia: Zuzana Grečnárová
Hudba dramaturgia: Lýgia Vojtková
Zvuková realizácia: Martin Macko
Réžia: Peter Palik
Ľubomír Piktor za stvárnenie postavy kocúra Leonarda
Vydavateľstvo: TRIO PUBLISHING
„Porota udeľuje cenu za rozprávkovú hru Leonardo, kocúr z ulice, za originalitu
a virtuozitu pôvodného autorského textu, gradovaného štylizovanou lexikou
približujúcou charakter poľudšteného mačacieho sveta, za komplexný rozhlasový
útvar realizovaný s minimálnym hereckým obsadením a za model sviežeho blízkeho
vzťahu dvoch živých bytostí. Ktorý sa vyvíja v kontraste s technickým spôsobom
komunikácie súčasného sveta. Hercovi Ľubomírovi Piktorovi za objavenú
interpretáciu kocúra Leonarda.“

