Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2017” nominanti
(nominācijās sakārtoti alfabēta secībā):

Sabiedrība un kultūra:
Gada cilvēks kultūrā
Arnis Slobožaņins, mūziķis un latgaliešu kultūras aktīvists
Guntra Kuzmina-Jukna, mūziķe un skolotāja
Kaspars Strods, vēsturnieks
Kristaps Rasims, mūziķis, raidījumu un pasākumu vadītājs
Viesturs Kairišs, režisors un latgaliešu kultūras aktīvists
Gada notikums
4. pasaules latgaliešu saiets “Latgales simtgades kongress“
Latgaliešu valodas nakts
Latgales mākslas svētki "Krāsas karogā"
Latgales simtgades kongresa pasākumi no 1. līdz 7. maijam Rēzeknē, Daugavpilī un Preiļos
Latgales vērtību iekļaušana Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā
Par latgaliešu valodas popularizēšanu
Bankas "Citadele" bankomāts latgaliešu valodā
Grāmata "Kačeiša patmalis"
Latvijas Radio raidījums "Latgolys stuņde" (LR1 reģionālais logs)
Lietotne "LMT Straume" ar latgalisko notikumu translāciju – Latgaliešu valodas nakts un Latgaliešu kultūras gada balva
"Boņuks"
Vispasaules diktāts latgaliski
Gada amatnieks/saimnieks
Audēja Annele Slišāne, projekts #100dečiLatvijai
Kebabnīcas "Hasans" (Preiļi) saimnieki Laura un Juris Vucāni
Koka mēbeļu ražotājs un restaurators Staņislavs Maļkevičs
Rīgas kebabnīcas "Ausmeņa Kebabs" saimnieks Valters Murāns
Tāšu meistars Jurijs Ivanovs
Gada sniegums vizuālajā mākslā
Anneles Slišānes projekts #100dečiLatvijai – izstāde Balvos un projekta aktivitātes
Gleznotāju apvīneiba V.I.V.A. ar izstādes "Iemīlējušās Latgalē" aktivitātēm
Ivetas Vaivodes Latgalei veltītā fotoizstāde "Zobens lilijas"
Izdevums "Vitālijs Kalvāns Latvijas glezniecībā"
Kolekcijas monēta "Latgales kongress"
Māksliniecce Ieva Jurjāne – grāmata "Kačeiša patmalis"
Gada sniegums skatuves mākslā
Daugavpils teātra izrāde "Nūgrymušuo pile"
Koncertizrāde rakstiem un skaņai "Latgales gredzens"
Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Klūgu mūks"
Muzikāls uzvedums "Nomoda sapnis par Lūznavu"
Gada sniegums audiovizuālajā mākslā
Ingas Ābeles romāna "Klūgu mūks" radio lasījumu un CD
Latvijas Radio stāstu cikls "Latgales kongress. 10 stāsti"
LTV1 Latgales kongresa simtgadei veltītais vēsturiskais raidījumu cikls "Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība"
Raidījumu cikls "No Latgales kongresa līdz Latvijas simtgadei"
Raidījums "Latgalīšu volūdys sorgi. Vladislavs Locis"
Par latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un pasaulē

Filma "Lidojošo mūku templis"
Komiķis Jānis Skutelis
Latgalisko vērtību iekļaušana Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā
Raidījums "Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu"
Raidījums "Latgalīšu volūdys sorgi. Vladislavs Locis"
TV raidījumu cikls "Sajūti Latgali"
Mūzika:
Labākais sniegums pop/rock mūzikā
Aija Eriņa ar dziesmu "Taurens" un albumu "Par martu, maiju un decembri"
Grupa "Bez PVN" ar koncertdarbību un dziesmu un videoklipu "Golds iz ustobys"
Kārlis Kazāks ar koncertdarbību un dziesmām albumā "Dzirdi balsis"
Laura Bicāne ar albumu "Lauzīsimies cauri pūlim"
Projekts "100gadis bolsi" ar albumu "Celīs, bruoļ"
Rēzeknes novada vokālā studija "Skonai" ar koncertdarbību un albumu "Rūtaļa"
Labākais sniegums tautas mūzikā
Folkloras kopa "Ilža" ar albumu "Kuodeļ maņ nadzeivuot"
Folkloras kopa "Upīte" ar koncertdarbību un festivālu "Lipa kust"
Postfolkloras grupa "Rikši" ar koncertdarbību un jaunām dziesmām
"Raxtu Raxti" ar dziesmu "Zynu, zynu tāva sātu"
Ģimeņu folkloras studija "Garataka"ar koncertdarbību un albumu "Laukā"
"Tautumeitas" ar koncertdarbību un albumu "Lai māsiņa rotājās"
Labākais sniegums alternatīvajā mūzikā
Apvieneiba "Latgalīšu Reps" ar koncertdarbeibu, dzīsmem i videoklipim
Grupa "Gandreiž 10nīkā" ar albumu "Nasoki nikuo" i videoklipu "Bļaunu"
Poetiskuo roka apvīneiba "Kapļi" ar koncertdarbeibu i dzīsmi "Valereja Seile"
Projekts "Jezups i Muosys" ar koncertdarbeibu
Vinsents Kūkojs ar albumu "Breineigō nosta"
Labākais sniegums akadēmiskajā mūzikā
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas ērģeļu klases 25 godu jubilejas koncertuzvedums "Māras zemes ērģeļu
gaisma"
Koncertizrāde rakstiem un skaņai "Latgales gredzens"
Rihards Dubra – oratorija "Marija"
Labākais mūzikas video
Bez PVN "Golds iz ustobys"
Emīls Bauga "Stuosts"
Latgalīšu Reps "Ceļš iz muojom"
Latgalīšu Reps "Es tycu"
Latgalīšu Reps "Skots pa lūgu"
"Upītes Uobeļduorzs“
Gada debija mūzikā
Dagdas Tautas nama vokālā grupa "Solversija"
Emīls Bauga
Latgalīšu Reps
Labākais sniegums šlāgermūzikā
"Dvinskas muzikanti" ar videoklipu "Baļļuosim da reita"
Grupa "Galaktika" ar koncertdarbību un albumu "Sirds vēl tic"
Igauņu ģimene ar koncertdarbību un piedalīšanos raidejumā "Latvijas sirdsdziesma"
Literatūra:

Labākais sniegums literatūrā
Ingrīda Tārauda ar dzejas krājumu "Pērlītes zem kājām/Bisers zam kuoju"
Ligija Purinaša ar dzejoļiem
Maruta Latkovska ar Kārļa Skalbes pasakas "Kaķīša dzirnavas" latgaliskojumu "Kačeiša patmalis"
Raibīs ar dzejoļu krājumu "Pistacejis"
Labākais izdevums/grāmata
Fotoalbums "Latgalietis XXI gadsimtā". Igors Pličs i "Latgales fotogrāfu biedrība"
I. Šuplinska, L. Rundāne, A. Andrejeva ar grāmatu "Gostūs pi Boņuka. Stuosti bārnim par Latgolu"
Ilmārs Mežs "Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale"
Jurs Cybuļs, Lideja Leikuma "Skreineite"
Maruta Latkovska, Ieva Jurjāne "Kačeiša patmalis"
Raibīs "Pistacejis"

