Zázračný oriešok - sviatok rozhlasovej rozprávky
Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa uskutoční v dňoch 20. – 23.
mája 2014 v Piešťanoch. Hlavnými organizátormi VIII. ročníka rozhlasového festivalu sú
Mesto Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska a Mestská knižnica mesta Piešťany. Festival
sa koná pod záštitou českej veľvyslankyne na Slovensku Livie Klausovej a slovenského
ministra kultúry Mareka Maďariča.
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe je súťažnou prehliadkou rozhlasových
rozprávok. Pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou z nich je samotné počúvanie
rozhlasových spracovaní dvanástich súťažných titulov, ktoré bude hodnotiť odborná a detská
porota. Na základe rozhodnutia členov poroty budú na slávnostnom večere festivalu
vyhlásené najlepšie tituly v kategórii rozprávková hra a monologická rozprávka.
Tento rok budú na festivale Zázračný oriešok súťažiť nasledujúce rozhlasové spracovania
knižných predlôh:
Kategória: Monologické rozprávky:
Mária Ďuríčková: POPOLUŠKA
Jozef Lenhart: O JALOVSKOM CINTORÍNE
Longos: DAFNIS A CHLOÉ
Kveta Dašková: PEŤKA A JA
Monika Kompaníková: HLBOKOMORSKÁ ROZPRÁVKA
Ivan Andrejevič Krylov: O VZDELÁVANÍ LEVA
Kategória: Rozhlasové hry
Pavol Dobšinský, Eva Križková: TRI ZLATÉ HRUŠKY
Veronika Nagyová: PASTIERIK A KRÁĽ ŠKRIATKOV
Júlia Pavlová: POKLADY NA DNE MORA UKRYTÉ
Božena Němcová, Naďa Uličná: ČERTOV KAMARÁT
Ján Uličiansky: LEONARDO, KOCÚR Z ULICE
Pavol Dobšinský, Zuzana Líšková: ZLATOVLASÉ DVOJČATÁ
Druhá časť festivalového programu bude patriť sprievodným podujatiam. Vzhľadom na to, že
festival bude v tomto roku už po štvrtýkrát medzinárodný česko – slovenský, na Zázračnom
oriešku v Piešťanoch privítame množstvo hostí z krajiny našich susedov. Bližšie informácie
o hosťoch, účinkujúcich sa nachádzajú v programe festivalu.
Festival začne 20. mája o 13.00 h detským karnevalovým sprievodom Rozprávková
kolonáda, ulicami mesta Piešťany, do ktorého sa zapoja deti z materských a základných

škôl z Piešťan a okolia. Sprievod bude pokračovať zábavným programom v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku.
Slávnostne festival otvoríme v ten istý deň o 19.00 h podujatím Orieškoví trpaslíci v
Kursalone. Súčasťou večera bude predstavenie súťažných titulov, ich autorov, ale aj
festivalových podujatí a ich účastníkov. V tento večer sa uskutoční aj odovzdanie Zvláštnej
ceny Rozhlasu a televízie Slovenska. Cena je určená osobnosti, ktorá svojím celoživotným
dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Cenu si z rúk generálneho
riaditeľa RTVS Václava Miku prevezme významný slovenský herec Boris Farkaš.
Program festivalu bude počas ďalších troch dní pokračovať stretnutiami s autormi, tvorcami,
ilustrátormi a vydavateľmi kníh, besedami, tvorivými dielňami, vernisážami výstav
a divadelnými predstaveniami. Podujatia sa uskutočnia na rôznych miestach, od priestorov
mestskej knižnice, Domu umenia v Piešťanoch, Kultúrneho domu CVČ Drahovce, až po
materské a základné školy v Piešťanoch a okolí.
Vyvrcholením festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe bude slávnostný
galavečer, ktorý sa uskutoční dňa 22. mája o 19.00 h v priestoroch Kursalonu Piešťany. Jeho
súčasťou bude odovzdávanie cien tvorcom víťazných titulov a prvýkrát v histórii festivalu aj
udelenie Zvláštnej ceny Literárneho informačného centra. Cenu získa osobnosť z oblasti
detskej tvorby za významný umelecký prínos.
Tvorkyňou tohtoročnej Ceny Zázračný oriešok pre víťazov jednotlivých kategórii i celého
vizuálu festivalu je mladá, talentovaná slovenská ilustrátorka Daniela Olejníková, ktorá svoju
tvorbu predstaví aj na samostatnej výstave s názvom Papierový pavilón v priestoroch
Piešťanského informačného centra.
Dovidenia na Zázračnom oriešku 2014!

