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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2018. augusztus 7-én, a jászberényi Csángó Fesztivál nyitóelőadásaként a Melis László - Mihályi
Gábor: Jászok - történelmi dal- és táncjáték c. monumentális összművészeti produkciónkat 2 év
után újra előadtuk.
A Jászok - történelmi dal- és táncjáték 2016-ban másfél éves előkészítő, alkotói munka után
készült el, és nagy sikerrel került bemutatásra 2 évvel ezelőtt a jászberényi előadás-sorozaton, majd
ezt követően szeptemberben a darab budapesti premierjén, a MÜPÁ-ban.
Célunk: a megszületett, szakmailag, művészileg is kiemelkedő összművészeti alkotás utóéletével
kiemelten foglalkozni, identitástudatunkat erősíteni. A kulturális életben megcélzott
tevékenységünk során, törekszünk a jász, a magyar és az egyetemes kulturális emberi értékek
megismertetésére, megőrzésére.
Támogatások hiányában 2017-ben nem állt módunkban a monumentális, több mint 100 szereplős
művet újra színpadra állítani. Idén február közepén, sajnálatosan elhunyt Melis László zeneszerző,
aki - óriási munkássága mellett - a Jászok - történelmi dal- és táncjáték zenéjét is szerezte, a darab
egyik lelke, megálmodója. Ez a szomorú esemény még jobban megerősítette bennünk a célt, hogy ez
évben legalább egy előadásban, a nagy sikerű művet, az ő emlékére bemutassuk.
A “Jászok” című történelmi dal- és táncjáték alkotóinak, létrehozóinak elsődleges célja
volt, hogy bemutassák a jászok rendkívül összetett, és hihetetlenül izgalmas történelmét,
felmutassák a jászok sokoldalúságát és tehetségét 104 szereplő, közreműködő részvételével.
Az előadás, a jász öntudatra és a jász összefogásra épít. Különféle művészek, művészeti
csoportok – kórus, zenekar, táncegyüttes, képzőművész – kincsei, értékei jelentek meg a
darabban. A főszereplők jászsági, vagy a jászságból elszármazott művészek. A táncos, énekes és
zenész szólisták, a népzene és az opera műfajának legjobbjai, valamint a “Felszállott a páva”
televízió műsor országos ismertséget szerzett tehetséges fiataljai közül kerültek kiválasztásra.
A nagy létszámú szereplők és közreműködők (40 tagú tánckar, 30 fős kórus, 14 fő énekes és
táncos szólista főszereplő, 5 tagú népi zenekar, 14 fős komolyzenészekből álló ensemble) mellett, a
műszaki-technikai stáb és a kiszolgáló személyzet koordinálása, szervezése is óriási feladat volt.
A Jászok c. előadás, a Magyar Állami Népi Együttes és a Jászság Népi Együttes
táncművészeire épült. Az előadáshoz alakult Jászok Vegyeskart, 4 jászberényi kórus tagjaiból

www.jaszok.com

soos.andrea@jaszok.com

Tel.: +36 30 243 2618

!
válogattuk. A zenei közreműködőink idén: a Zagyva Banda népi zenekar és a Hírvivők Ensemble,
mely neves komolyzenészekből állt össze.
A produkció alkotói a zenei és táncművészeti terület elismert, nagy szaktekintélyű
személyiségei:
• A zenét Melis László – az Oscar-díjas Saul fia c. film zeneszerzője írta a produkció számára
• Rendező – koreográfus: Mihályi Gábor
• Koreográfusok: Fitos Dezső, Kocsis Enikő, Kökény Richárd, Mihályi Gábor, Szűcs Gábor
• A díszlet, látvány és film: Soós Andrea munkája
• A jelmezeket Szűcs Edit – az Oscar-díjas Saul fia c. film jelmezeinek tervezője készítette
A Jászok c. történelmi dal- és táncjáték főpróbájára 2018. augusztus 6-án került sor. Az
előadást az egész napos próbák és hangbeállások után 2018. augusztus 7-én este 20 órakor láthatta a
jászberényi közönség.
A közönséget a társulat nevében producerként köszöntöttem, az előadást Melis László zeneszerző
emlékére és tiszteletére ajánlottuk.
A produkciót méltatta és köszöntötte dr. Szabó Tamás, Jászberény Város Polgármestere, és Pócs
János, Országgyűlési képviselő is.
Az előadást a Jászberényi Szabadtéri Színpadon közel 1000 néző tekintette meg.
A bemutatóról és az előkészületekről tudósítások, interjúk készültek, a nyomtatott és online
sajtóban, a helyi tv és rádió műsoraiban. Közösségi oldalainkat folyamatosan frissítjük. Facebook
oldalunkon az első lépésektől kezdve nyomon követhető a produkció megszületése, a próbák, az
előadások és a darab utóélete:
www.facebook.com/jaszok.tancjatek
Honlapunkon összegyűjtöttük a média megjelenéseket, csodálatos fotóanyagok, albumok is
születtek.
www.jaszok.com
Örömmel mondhatjuk, hogy a produkció irányában ismét óriási volt az érdeklődés. Sokan
már többször is látták előadásunkat, de újból eljöttek, hogy részesei lehessen ennek a “színpadon
születő csodának”.
A produkció szakmai és közönség visszhangja ismét rendkívül pozitív volt. Kivételesnek és
egyedinek tartották a téma feldolgozását, színpadra állítási módját, és nemzetközi szintűnek az
előadás minőségét, zenéjét és koreográfiáját. Érezhetően mindenkihez még közelebb került, mint 2
évvel ezelőtt. Tomboló, álló ováció, tapsvihar követte a finálét!
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ALKOTÓK

JÁSZOK – TÖRTÉNELMI DAL- ÉS TÁNCJÁTÉK

Koncepció, forgatókönyv: Mihályi Gábor, Melis László
Szövegek:

Melis László, Mihályi Gábor, Várszegi Tibor, Veszeli Gyöngyi,
Kiss Judit Ágnes, archaikus szövegek, történelmi idézetek

Hangmérnök:

Jendrics Gábor

Zeneszerző:

Melis László – Erkel-díjas

Film/Látvány, díszlet:

Soós Andrea

Jelmeztervező:

Szűcs Edit – Vágó Nelly-díjas

Koreográfusok:

Mihályi Gábor – Harangozó-díjas, Érdemes Művész
Fitos Dezső – Harangozó-díjas
Kocsis Enikő – Harangozó-díjas
Kökény Richárd – Harangozó-díjas
Szűcs Gábor – Csokonai-díjas

Koreográfus
asszisztensek:

Kökény Richárd – Harangozó-díjas
Jávor Katalin
Vajai Franciska, Balogh Károly

Rendezőasszisztens:

Szalay Tamás – Bánffy-, és Lyra-díjas

Producer:

Soós Andrea

Rendező-koreográfus:

Mihályi Gábor – Harangozó-díjas, Érdemes Művész

FŐSZEREPLŐK
Apa

Mizsei Zoltán

Anya

Turi Melinda

Fiú (ének)

Philipp György

Lány (ének)

Rékasi Emese

Fiú (tánc)

Fundák Kristóf

Lány (tánc)

Fundák-Kaszai Lili

Kisfiú

Makula Zoltán

Kislány

Busai Bori

Bölcsek

Belházi Sándor, Bús Katalin, Göbölös Ferenc,
Ludnai Kata, Péter Attila, Péterné Varga Erzsébet
– a Jászság Népi Együttes volt táncosai
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KÖZREMŰKÖDNEK:
Magyar Állami Népi Együttes táncművészei
Művészeti vezető: Mihályi Gábor
Jászság Népi Együttes
Művészeti vezető: Szűcs Gábor
Hírvivők Ensemble
Vezényel: Philipp György
Zagyva Banda népi zenekar
JÁSZOK Vegyeskar, a Cantate Nobis Énekegyüttes, a Déryné Vegyeskar, a Palotásy János
Vegyeskar és a Székely Mihály Kórus tagjaiból alakult vegyeskar
Karigazgató: Thormanné Husznay Mária
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