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Ceny ud!lené v jednotliv"ch kategoriích

Cena diváka za nejlep#í p$edstavení
 Utíkej, Nitu#ko!, Divadelní spolek Krom"!í#

Cena za nejlep#í p$edstavení
 Na!i va!i furianti, O!echovské divadlo, o.s.

Cena za nejlep#í re%ii
 Helen" Kmochové a Miroslavu Försterovi  ve h!e Kytice, Ochotnick$ spolek Uhlí! z.s., Uhlí!ské Janovice

Cena za nejlep#í hudbu
 Vlastimilu Pe!kovi ve h!e Na%i va%i furianti, O!echovské divadlo, o.s.

Cena za nejlep#í kost"my a scénu
 Ji#ímu Klabalovi, Jan" $t"pánové, Bohumile H%&ové  ve h!e Utíkej, Nitu%ko!, Divadelní spolek Krom"!í#

Cena za nejlep#í %ensk" hereck" v"kon
 Vendule Pe!kové  v roli Krist$ny ve h!e Na%i va%i furianti, O!echovské divadlo, o.s.

Cena za nejlep#í mu%sk" hereck" v"kon
 Janu Raclavskému v trojroli Poru&íka, Coriny a Inspektora ve h!e Utíkej, Nitu%ko!, Divadelní spolek Krom"!í#

Cena za nejlep#í %ensk" p!veck" v"kon
 Kate#in" Pokorné  v roli 'pan"lské ch!ipky ve h!e O 14  dní d!íve aneb Svoboda nadvakrát, Divadlo Pod &arou,
 Písek

Cena za nejlep#í mu%sk" p!veck" v"kon
 Miloslavu Kub"novi  v roli Celestena a Floridora ve h!e Utíkej, Nitu%ko!, Divadelní spolek Krom"!í#

Cena m!sta Sázavy
 Ochotnick% spolek Uhlí# z.s., Uhlí!ské Janovice za autentické ztvárn"ní klasické p!edlohy

&estná uznání

 Jaroslavu Lorencovi za ztvárn"ní role %evce Habr%perka ve h!e Na%i va%i furianti, O!echovské divadlo, o.s.

 Petru Matou!kovi za dramatické a re#ijní zpracování hry Mu%ket$!i aneb Co u# Dumas nenapsal,
 Divad$lko  na dlani, Mladá Boleslav

 Hudebnímu souboru $rumec za doprovod ve h!e Kytice, Ochotnick$ spolek Uhlí! z.s., Uhlí!ské Janovice

 Kv"t" Horákové za p"vecké ztvárn"ní role Mademoiselle Mort ve h!e Mu%ket$!i aneb Co u# Dumas nenapsal,
 Divad$lko na dlani, Mladá Boleslav
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Leto!ní ro"ník Vosk(n)ovin byl pln# novinek, je$ jsou jeho vítan#m o$ivením, ale sv#m obsahem trvale 
napl%uje vizi p&ehlídkového zpravodaje, jeho$ posláním je p&edev!ím „propojit hledi!t' s jevi!t'm“, a tedy 
vám, "tená&(m a divák(m zárove%, p&iblí$it ten kouzeln#, barevn# a vo%av# sv't divadla. Poslední strana 
záv're"ného "ísla je rekapitulací v!ech divadelních soubor(, které letos p&ijely do Sázavy nejen sout'$it, ale 
hlavn' rozdávat radost a smích sv#m divák(m.

redak!ní t"m: Nicole Miková, Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, gra#k a autor komiksu Tomá$ Kuchler, kreslí% Radek Tup"
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

V E  Z P & T N É M  Z R C Á T K U

O!echovské divadlo, o.s., O!echov
Na"i va"i furianti

Divad#lko na dlani, Mladá Boleslav
Mu"ket#!i aneb Co u$ Dumas nenapsal

Divadlo Pod %arou, Písek
O 14 dní d!íve aneb Svoboda nadvakrát

Ochotnick# spolek Uhlí! z.s., Uhlí!ské Janovice
Kytice

Divadelní spolek Krom&!í$
Utíkej, Nitu"ko!

Divadelní spolek AMARTUM
Old!ich, Bo$ena a ti druzí

2. místo         líbilo: 143           líbilo s v!hradami: 2            nelíbilo: 05. místo         líbilo: 55           líbilo s v!hradami: 1            nelíbilo: 0

4. místo         líbilo: 61           líbilo s v!hradami: 7             nelíbilo: 0 3. místo         líbilo: 177            líbilo s v!hradami: 19        nelíbilo: 0

1. místo         líbilo: 90           líbilo s v!hradami: 1             nelíbilo: 0 6. místo         líbilo: 57            líbilo s v!hradami: 26           nelíbilo: 6


