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J.Mrkalj-Kadmus

31 Vilenica 6- 11. 9. 2016
Program in glavna nagrajenka je predstavljena v napovedi festivala, kakor tudi
avtorica v središču. Napovedani so vsi domači in tuji avtorji.
Poglavitna tema letošnjega festivala je LITERATURA IN ETIKA.
Letošnja nagrajenka je Dubravka Ugrešič, avtorica znamenitih knjig, ki so bile
nagrajevane in prevajane na več jezikih. Znamenita je knjiga, Štefica Cvek v
krempljih življenja. Avtorica od leta l993, ne živi več na hrvaškem in sama pravi,
da živi v medprostoru. Mimogrede v preteklosti je nagrado dobil tudi, Đ.
Karahasan.
Avtorica v središču je Suzana Tratnik.
Država v središču je Latvija.
Literarna branja zajema 19 avtorjev. Med njimi je tudi avtorica iz BiH E.Bašič.
Mlada Vilenica je nagrada občine Sežana, ki jo dobi mladi avtor po izboru žirije.
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Nagrada Kresnik 2016
Nagrada se podeljuje, na kresno noč 23. 6. vsako leto, avtorju ali avtorici,
najboljšega romana za preteklo leto. Prijavljenih je bilo 115 romanov. Med njimi
je bilo od strani žirije izbranih 30 in zatem 10. Od nominiranih 5 romanov so
izbrali zmagovalca.
Dobitnik nagrade Kresnik je Miha Mazzini za roman Otroštvo. Letos je dobil tudi
nagrado Modra ptica.
Ob 25 letnici nagrade so izbrali najboljšega med do sedaj nagrajenimi. To je
Lojze Kovačič.

Zupančičeve nagrade za kulturo občine Ljubljana 2016
Nagrado je prejel Veno Taufer izvrstni pesnik, prevajalec in dolgoletni vodja ter
ustanovitelj VILENICE. Ob njem so nagrado prejele še igralka B. Gračnar in
slikarka Z. Stančič.
Štrekljeva nagrada
Letos je nagrado dobil Dr. Prof., Tomaž Rauch, etnolog raziskovalec in pedagog.

Kadmizmi
#Iz ljubezni do bližnjih, je nastala homoseksualnost.
#Majhne, lahke in lepe ženske zelo težko postanejo leteči angeli.
#Nihče nima dovolj pameti, da vidi vse svoje neumnosti.
# Najbolj me skrbijo moji pritlehni in neumni sovražniki.
#Golo resnico najbolj oblačijo politiki.

PR
DIOGEN pro kultura
http://www.diogenpro.com
2

