
A PRIMULA PRODUKCIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 
2021. évi szakmai beszámolója 

Szervezetünk 2021. évre az előadó-művészeti szervezetek szakmai prog-
ram megvalósításának és működésének támogatásában NEM RÉSZE-
SÜLT. 

A Primula Produkció által megvalósított előadások, művészeti projektek, 
szakmai fejlesztések 2021. évben a következők: 

A Primula Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. célja az értékteremtés és érték meg-
őrzés, a tradíció és a modernitás, a múlt és a jelen találkozásának harmonikus művé-
szeti élménybe foglalása és átadása. Mindig szem előtt tartva a magas művészi és 
szakmai színvonalat. Programjaikban a színházi élmény mellett cél, hogy tudást is 
adjanak át. 

1. 
2021. augusztus 29. 
5 éves a JÁSZOK c. produkció - Ünnepi rendezvények 
című projekt 

Mihályi Gábor - Melis László: JÁSZOK - történelmi dal- és táncjáték kama-
raelőadás 

valamint  

“5 éves a JÁSZOK” nagyszabású szabadtéri fotókiállítás a jászberényi 
Zagyvaparti sétányon és online kiállítás (mindkettő a mai napig látható) 

A projekt kommunikációja a www.jaszok.com, valamint a www.primulaprodukcio.hu 
és a közösségi oldalainkon: facebookon és instagramon folyamatosan nyilvánosság-
ra került. 
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A projekt keretében megvalósított rendezvényen kortól, nemtől függetlenül, min-
den személy, vagy csoport részt vehetett, térítési díj és mindennemű korlátozás nél-
kül. A rendezvényt 2021.08.29-én megvalósítottuk. 
A megvalósult projekt a helyi közösségi és kulturális értékmegőrzést és értékte-
remtést támogatta messzemenően. Projektünk megvalósításával hozzájárultunk a 
Jászság kulturális értékmegőrzéséhez. Elmondhatjuk, hogy projektünk nagy sikerrel 
valósult meg: Szabadtéri nagyszabású Fotókiállítás a jászberényi Zagyvaparti sétá-
nyon, annak reprezentatív tablóiban, fotókiállítás honlapunkon, kommunikáció on-
line felületeinken, előadó-művészeinkkel kamara előadás/ünnepi műsor közel 30 
percben. 

2021. augusztus 29-én vasárnap megvalósítottuk, megrendeztük az “5 éves a Já-
szok” c. nagyszabású szabadtéri fotókiállítást a jászberényi Zagyvaparti sétány rep-
rezentatív tablóiban.  
Mihályi Gábor rendező és Szalay Tamás rendezői-, produceri- asszisztens készítették 
elő és rendezték a fotókiállítás megnyitójának rendezvényét, a JÁSZOK c. produkció 
kamraelőadását, mely a Lehel Film-Színház előtti téren került bemutatásra. 
A társulat tagjai, együttesei, együttesvezetői együtt készültek, majd adták elő a da-
rabot. A megnyitó közreműködője volt Szabó Sipos Barnabás színművész, a Jászok 
Vegyeskar a Cantate Nobis Énekegyüttes tagjaiból, a Jászság Népi Együttes, tánc-
művészek és szólóénekesek. A megnyitót és a kamara előadást széleskörű média 
megjelenés övezte a programot megelőzően és azt követően is a nyomtatott sajtó 
és az online felületeken egyaránt. (rádió interjúk, beharangozó, TV hírek, újság, on-
line cikkek, megjelenések) 
A teljes programról fotódokumentáció készült, valamint videó felvétel is. 

Megjelenések: 
https://www.jaszbereny.hu/hirek/5-eves-a-quot-jaszok-quot/8380/ 

http://jku.hu/2021/08/24/5-eves-a-jaszok/ 

https://frissvideok.hu/regionalis/1454264-video-5-eves-a-jaszok-cimu-tortenelmi-
dal-es-tancjatek 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/szabadteri-fotokiallitas-nyilt-a-jaszok-
oteves-evfordulojan-3799922/ 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/oteves-a-jaszok-fotokiallitas-es-
eloadas-tartanak-jaszberenyben-3788018/ 

https://jhke.hu/5-eves-a-jaszok-fotokiallitas-es-kamara-eloadas/ 
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JTTV YouTube videó (kattintás a képre): 

www.primulaprodukcio.hu    soos.andrea@jaszok.com     Tel.: +36 30 243 2618

https://www.youtube.com/watch?v=-8xaqClv_Ac
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2. 
2021. október 17. 
Jászberény, Déryné Rendezvényház 
Kovács Nóri "SZABADON" interaktív családi koncert 

Kovács Nóri a SZABADON c. lemezén közismert magyar népdalokat dolgoz fel pe-
dagógiai nevelő célzattal: populáris köntösbe bújtatja a dallamokat, hogy a mai, fia-
talabb korosztálynak is könnyebben befogadható legyen, az óvodában, iskolában 
tanult dalokat szívesen énekeljék, ugyanakkor szüleik, nagyszüleik is ráhangolódja-
nak az ismert, de már sokszor feledésbe borult énekzenei élményekre. 
„Sokan jártunk már úgy, hogy egy népdal ismerősen csengett a fülünkben, egy-két 
sorát talán még fel is tudtuk idézni, aztán rájöttünk, hogy nem megy tovább. Régen 
még tudtuk, hiszen általános iskolában tanultuk, de az már olyan rég volt, … s szinte 
teljesen elfeledtük… 
A SZABADON című lemezemen közismert magyar népdalokat dolgoztam fel. Pl.: A 
csitári hegyek alatt, Tavaszi szél, Hull a szilva a fáról … Az a célom, hogy visszahoz-
zam őket a köztudatba, hogy ismét közösen tudjuk énekelni őket, szabadon. Feldol-
gozásomban olyan populáris köntösbe bújtatom ezeket a dallamokat, hogy a mai, 
fiatalabb korosztálynak is könnyebben befogadható legyen, szívesen énekeljék, 
ugyanakkor szüleik, nagyszüleik is ráhangolódjanak a lemezre, a koncertre.” Kovács 
Nóri 
Kovács Nóri énekes, dalszerző elsősorban a népzene, a világzene és a pop műfajá-
ban alkot. Húsz éve választotta hivatásává az előadói pályát. Ezen időszak alatt több 
mint 30 lemezen közreműködött és 14 szóló albumot jelentetett meg. 25 országban, 
3 kontinensen koncertezett. 
Magyarország hivatalos kulturális arcaként, több európai és amerikai rendezvényen 
képviselte hazánkat. Népzenei gyökerei a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza. Számos 
erdélyi gyűjtő körúton vett részt, amelyek anyagát feldolgozta zenéiben. 2002-ben 
zenepedagógus diplomát szerzett az ELTE-n.  
Munkásságát a Duna TV nyomon követi, lemezbemutató koncertjeit sugározzák a 
televízióban. 
Különböző népzenei és világzenei formációival szinte az összes magyarországi nagy 
fesztiválon, valamint a MÜPA-ban, Papp László Sportarénában koncertezett már.  
Több neves külföldi és magyar zenekarral dolgozott együtt: Transglobal Underg-
round (Anglia) BBC Scottish Symphony Orchestra (Skócia), 100 Tagú Cigányzenekar, 
Wolf Péter és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, MR2 Szimfonikusokkal, Berecz András, 
Motiva, Rajkó zenekar, Balázs Fecó, Varga Miklós. 
Nevéhez fűződik a – Repülj madár – Magyarország Imázs-dala. 

Kovács Nóri trió koncertje kiváló családi program volt kicsiknek és nagyoknak, a kul-
turális töltődés mellett énekzenei élményt és ismereteket is nyújtott! 
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3-4. 
2021. november 8. és 15. 
Jászberény, Lehel Film-Színház 
JANIKOVSZKY ÉVA: A LEMEZ KÉT OLDALA – képzeletszínházi 
előadás felnőtteknek 
2 külön előadás a női és férfi verzió 

• egyfelvonásos képzeletszínházi előadás felnőtteknek 
• emberi játszmák női hangokon 
• éles tükör szavakból csiszolva 
• abszolút szórakoztató színház 

Tollár Mónika rendezésében 2021. november 8-án előadták: Kakasy Dóra és Sza-
lontay Tünde, 2021. november 15-én: Elek Ferenc és Inotay Ákos 

Janikovszky Éva ‘A lemez két oldala’ című könyvét Tollár Mónika színházrendező 
2013-ban – az írónő halálának 10. évfordulója alkalmából – írta át színpadra, és ren-
dezte meg. A felnőtteknek szóló képzeletszínházi előadás valójában ún. éles tükör 
szavakból csiszolva. Általa a mindennapos emberi játszmáinkra láthatunk rá szóra-
koztató, humoros formában – afféle nevetőizom tréningként. Hiszen a legkedvesebb 
lemezeinknek nem csupán két oldala van, hanem végtelenül sok… 
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5. 
2021. december 2-6. és 2021. december 23.-2022. január 6. 
jegy.hu Online tér 
“JÁSZOK” történelmi dal- és táncjáték - 2 órás táncfilm ONLINE 
PREMIER 

Az összművészeti alkotás a jászok összetett történelmét viszi színpadra monumentá-
lis és egyedi látványvilággal, különleges zenekísérettel és táncprodukciókkal, több 
mint 100 közreműködővel. A Jászberényben 2016-ban bemutatott, majd a Buda-
pesten a MÜPÁ-ban és a Budai Vigadóban, a Hagyományok Házában teltház előtt 
játszott Jászok c. történelmi dal- és táncjátékot a nagyközönség és a szakma is egy-
öntetű lelkesedéssel várta és kitörő örömmel fogadta. Az 5 éves, nagysikerű és rit-
kán látható előadás első alkalommal online térben is elérhetővé vált.  

„A JÁSZOK egy olyan összművészeti alkotás, amely sajátos és egyedi módon integ-
rálja jelen korunk tradícionális és kortárs művészetének jelenségeit. Szuverén módon 
szól a tánc, a zene, a költészet, a képzőművészet segítségével mindazokról az egye-
temes emberi értékekről, amelyek szellemében mi jászok is létezünk a világban.” 
Mihályi Gábor, rendező, koreográfus 

Szereplők, alkotók, jelenetek leírása: 
www.jaszok.com 
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Mindezek mellett megtörtént a www.jaszok.com és a www.primulaprodukció.hu 
Kulturális weboldalak fejlesztése.  
Folyamatos az online kommunikációnk a közönségünkkel, alkotóinkkal, előadó-mű-
vészeinkkel az alábbi közösségi oldalakon: 

https://www.facebook.com/primulaprodukcio 
https://www.facebook.com/jaszok.tancjatek 
https://www.instagram.com/primula.produkcio/ 
https://www.instagram.com/jaszok.tancjatek/ 

 

2022. március 10. 

Soós Andrea 
ügyvezető, művészeti vezető 
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CSONGVAI ROLAND részére 

2022. 01. 17. 

Projekt címe: CHOCOLARTIST - BRANDÉPÍTÉS  
Logó tervezés 

Fizetés: szerz!déskötést követ!en 50% el!leg, majd az átadást és 
számlázást követ!en 15 napon belül. 

Köszönöm a megkeresést! 

Bízva a min!ségi, sikeres együttm"ködésben, 
tisztelettel 

Soós Andrea

Leírás Ár

1. Chocolartist logó tervezés 
210000 Ft 
+ 0 Ft áfa

• megbeszélés alapján elkészített részletes 
m"vészi vektoros #gura, ennek 
egyszer"sített formája (logó) és a 2 változat 
fúziója 

• 2 korrektúrafordulóval, átadás jpg, png, pdf, 
ai (szerkeszthet!, vektorizált) 
formátumokban 

• logó mutációk: világos és sötét háttéren, 
színes és monochrom, ha szükséges álló és 
fekv! verzió, arculati színtábla 

• elkészítési id!: 10-12 munkanap, korrektúra 
után 3-4 munkanap 

• Ingyenes 30 perces konzultáció

+ 36 30 243 2618   ʔ  www.soosdesign.com  ʔ   andrea.soos@soosdesign.com  

ÁRAJÁNLAT 

+ 36 30 243 2618 
www.soosdesign.com 

WEBSHOP: 
www.soosandrea.com 

Soós Andrea 
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