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A legjobb előadás díja:

A C !"# P#!!# C %&!' S()!*&( / C !"# P#!!# 
R+,#!+ T-#.0+-nak a „Faludy-Villon Máshogy” 
című előadásért

A legjobb rendezés díja:

G-0%-1' L&2(13, a szarvasi Cervinus Teátrum 
– Slovenské národnostné divadlo / Szlovák 
Nemzetiségi Színház, Tolnai O! ó: „Bayer aspirín 
(Bayer-aszpirin)” című előadása rendezéséért

A legjobb férfi  alakítás díja:

F 242-!"+ M *#51+ / Михайло Фіщенко,
az Українский театр в Угорщині / Első 
Magyarországi Ukrán Színház, Marko Kropivnickĳ : 
„По ревізії (Revízióra készülődve)”című előadásában, 
Vaszil Mironovics falubíró szerepében nyújto6  
kimagasló teljesítményéért

A legjobb női alakítás díja:

Габриела Хаджикостова / H#V(2 "+2(.+W# 
G#X0 -11#, a Малко Театро / Malko Teatro Kerana 
Angelova – Hadzsikosztova Gabriella: „Елада Пиньo и 
времето (Elada Pinyo és az idő)” című előadásában 
Elada Pinyo szerepében nyújto6  kimagasló 
teljesítményéért

A legjobb férfi  karakteralakítás díja:

S. Y#! Đ[0 \ / G'[0 .2 I2.W&!, a Hrvatsko 
kazalište u Pečuhu / Pécsi Horvát Színház 
Ephraim Kishon: „Vjenčani list (A házasságlevél)” 
című előadásában Robert Knol szerepében nyújto6  
kimagasló teljesítményéért

A legjobb női karakteralakítás díja:

V +1# T* 00 !%+W& / T* 00 !% V +1#, 
a Slovenské divadlo Vertigo / Vertigo Szlovák 
Színház, Július Barč-Ivan: „Dvaja (Ke! en)” című 
előadásában a Nő szerepében nyújto6  kimagasló 
teljesítményéért

A legegységesebb színpadi megjelenítés díja:

Balogh Rodrigó és Illés Márton rendezésében, a 
K#0#W&! S()!*&( / K#0#W#! T-#.0+, Garaczi 
László: Csodálatos vadállatok című előadásának

A zsűri különdíja a kiegyensúlyozo$  együ$ es 
játékért:

A Српско Позориште у Маћарској – СПМ / 
M#%'#0+02(&%  S(-0X S()!*&(-nak, 
az Edward Albee: „Ко се боји Вирџиније Вулф (Nem 
félünk a farkastól)” című előadásában bemutato6  
játékért
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A zsűri különdíja a jó darabválasztásért:

A T-#.0[1 V 2 – T-#.0[1 R+,h!-24 V ! U!%#0 # 
/ T-#.0[1 V 2 – M#%'#0+02(&%  R+,&! S()!*&(-
nak, Egressy Zoltán: „Cartofi  prăjiţi cu sos de măcriş 
(Sóska, sültkrumpli)” című előadásáért

A zsűri különdíja Edgar szerepének 
megformálásáért:

R#0-2 H+!.([-nak, a Deutsche Bühne Ungarn 
– DBU / Magyarországi Német Színház, William 
Shakespeare: „König Lear (Lear Király)” című 
előadásában nyújto6  teljesítményéért

A Kreativitás és Innováció Európai Éve 
alkalmából, a fi atalok sikeres bevonásáért a 
nemzetiségi anyanyelvű színjátszásba megoszto$  
díjat adományozo$  a zsűri a közösségi 
színjátszás kategóriájában:

A K[1.[0-11- Okk-!2 W- / K[1.[0&1 2 
Okk-!()W&-nak, a Szabó Edit: „Der Bohemien (A 
bohém)” című előadás színreviteléért

A L# -!2Y -1%0[YY- P#T*#1 # / P#T*&1 # 
S()!5&.2(3 T&02[1#.!#", a Faragó Tímea: 
„Europa schillert (Schillerkedéseink)” című előadás 
színreviteléért

A T-#.0[1 R+,h! V- A,#.+0  – J[1# / R+,&! 
A,#.n0 S()!5&.2(3 Ko0 – G'[1#-nak, Eleonora 
Chiriac: „Commedia dell’Arte” című előadás 
színreviteléért

A Kreativitás és Innováció Európai Éve 
alkalmából a kreatív önkifejezési formák felnő$  
korban való fenntartásáért és fejlesztéséért 
járó díjat adományozo$  a zsűri a közösségi 
színjátszás kategóriájában:

A G1-V#1 p"# 2"[Y !# V-2-1  P#5V#p  
– Š.-W#!+W4  / V V&, B#0&.+" S()!5&.2(3 
C2+Y+0. – AY&. 2.W&!k#1W#-nak, a Ladislav Kovač 
/ Kovács László: „Volitve (Választás)” című előadás 
színreviteléért

Az anyanyelvű nemzetiségi színjátszás 
tradícióinak ápolásáért és továbbfejlesztéséért 
járó díjat adományozta a zsűri a közösségi 
színjátszás kategóriában:

A Νεανική Σκηνή / N-#! "  S(" ! -nak, 
Dimitriosz Hadzisz: „Μαργαρίτα Περδικάρη 
(Margarita Perdikari)” című előadás színreviteléért

A többség és a kisebbség közö$ i tolerancia 
és együ$ működés elősegítéséért járó díjat 
adományozta a zsűri a közösségi színjátszás 
kategóriájában:

A H3" 0&1'!n M-2-2()!Y#V / J W-!V-2"  
K#05#2" --nak, a Szécsi Magda: „Cincinfrász 
kincsesládája” című előadás színreviteléért

A Kreativitás és Innováció Európai Éve 
alkalmából az új színházi formanyelv kereséséért 
járó díjat adományozta a zsűri a közösségi 
színjátszás kategóriájában:

G0[Y# T-#.0#1!# D+, O.}#0.' / D+, 
O.}#0.' S()!5&.2(3 C2+Y+0.-nak, a „Polaris czyli 
międzygalaktyczna odbudowa ziemi obiecanej (Polaris 
avagy az ígéret földjének galaxisközi újjáépítése)” 
színreviteléért

A nemzetiségi színjátszás útján történő sikeres 
közösségépítésért járó díjat adományozta a zsűri 
a közösségi színjátszás kategóriájában:

A miskolci R+,#!+ T-#.0+-nak, a Szegedi Dezső 
– Horváth Zsolt: „Antigoné” című rock-musical 
színreviteléért

A legjobb elõadás díját a Cinka Panna Cigány 
Színház képviseletében Jónás Judit vette át 

Magi István zsûri elnöktõl

Bajtai László felvételei


