
szeptember–    
 december

PUSKIN

kucko.puskinmozi.hu



GRYLLUS VILMOS
A természetrol
szeptember 25., vasárnap 10.00 

Fotó: Őry Dániel

A Kuckó egyik leghűségesebb vendége, közönségünk egyik nagy 
kedvence: zseniális zenész, közvetlen, barátságos, csupaszív 
előadóművész. Most a természetről, az erdőről, a vizekről és ked-
venc állatairól: a harkályról, a gólyáról, a szalakótáról, a borzról, 
a pókokról, a sündisznóról, a tücsökről, a teknősbékáról énekel  
a gyerekeknek.

Előadó: Gryllus Vilmos
 

ÚÚ

Jegyár: 2 000 Ft



KOLOMPOS EGYÜTTES
Szüreti mulatság

október 2., vasárnap 10.00

Tapasztalataink azt mutatják: amikor a kiváló Kolompos együttes lép fel nálunk, igazi népmesés, folkos mulatság költözik  
a színpadunkra. E műsorukban kicsi seregélyek játékával, muzsikával, legénykék botos-, lányok üveges táncával elevenítik 
fel a hajdanvolt szüreti szokások legszebb pillanatait – a reggeli kakaskukorékolástól az esti mulatságig.

Barna György – hegedű, gitár 

Nagy Zoltán – tambura , mese 

Szántai Levente – harmonika, játék 

Timár Sándor – brácsa 

Végh Gábor – nagybőgő 

Jegyár: 1 650 Ft



HAHÓ EGYÜTTES
Rózsi néni, sok a szatyor!
október 9., vasárnap 10.00

Valószínűleg sok család ismeri a Földlakó című bájos gyerekslágert, mely Kardos-Horváth Jánoshoz fűződik. A fiatal apuka 
legújabb formációja a Hahó Együttes, melyet három másik apukával alapított. A csapat szellemes, izgalmas szerzemé-
nyeket ír, melyek annyiban térnek el a hagyományosnak nevezhető gyerekzenéktől, hogy játékos, élvezetes formában 
megjelenik bennük a jelenkor kihívása is. E dalok a legkisebbek számára is segítenek megérteni a természetvédelem,  
a környezettudatosság és egymás elfogadásának fontosságát.

Kardos-Horváth János – ének, gitár

Domokos Tibor – ének, szintetizátor, 

basszusgitár, gitár, melodika

Fodor Balázs – ének, furulya

Prommer Patrik – dob, cajun

Jegyár: 1 400 Ft



FABULA BÁBSZÍNHÁZ 
Vuk        Csillagszemu, az álommanó
október 16., vasárnap 10.00   november 13., vasárnap 10.00

Fabuláék vidám, zenés, álombéli utazása 
Csillagszeműről, az álommanóról és barátjáról, Petiről 
szól. A két jóbarát kalandos úton jut el az Elveszett  
Emberek Földjére, hogy Peti osztálytársát visszahozzák 
onnan. A mese alatt a kisfiúnak számos próbát kell 
kiállnia, a történet során azonban ráébred arra, hogy 
azokat, akik akadályozzák őt céljai elérésében, nem  
feltétlenül erőszakkal kell legyőzni. 
 

Mesejáték Fekete István generációk számára 
meghatározó, klasszikus regényéből. Címszereplője  
a mindenki által szeretett kis róka, aki mire felnő, 
sok-sok kalandot él át: megtanulja, hogyan legyen 
jó vadász, hogyan tisztelje a természet törvényeit,  
s miképpen válhat belőle a rókák népének védelmezője. 
Az előadáson megelevenedik a szerző színes, fontos 
tanulságokkal teli erdei világa, annak összes ismert 
szereplőjével.

ÚÚ

Jegyár: 1 400 Ft



KALÁKA
Három székláb
október 30., vasárnap 10.00

Zenészek: 

Becze Gábor

Gryllus Dániel

Radványi Balázs

Őket aztán senkinek se kell bemutatni! A kultikus zenekar gyereklemezeinek (A pelikán; Nálatok laknak-e állatok?;  
Ukulele; Az én szívemben boldogok a tárgyak; Bőrönd Ödön; Madáretető) legkedveltebb darabjaiból áll ez a műsor.  
Felhangzanak többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire  
írott dalok, és a gyerekek részletesebben megismerhetik a Kaláka különleges, érdekes hangszereit is!

Fotó: Raffay Zsófi

Jegyár: 2 000 Ft



NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ   
Kippkopp és Tipptopp   Boribon kirándul  Télapó és ezüstmackó
      november 6. 10.00     |        november 20. 10.00       |      december 11. 10.00

Kippkopp és Boribon. Marék Veronika mesehőseiért a mai gyerekek is legalább annyira rajonganak, mint amennyire  
szüleik szerették annak idején a kedves gesztenyefiút és az aranyos kismackót, könyvben és diafilmen. E nagyon népszerű 
előadásokhoz Erdélyi Erika írta át a történeteket zenés bábdarabbá úgy, hogy megmaradjon Marék Veronika varázslatos 
stílusa, ám a műfajnak megfelelően helyet kapjon benne a zene is! Az első mesében Kippkopp megismerkedik Tipptoppal, 
a gesztenyelánnyal, a másodikban Boribon fura dolgokat talál az erdőben – a harmadikban pedig egy Marci nevű kisfiú 
indul el a hóemberek országába. 

Marék Veronika – Erdélyi Erika

Jegyár: 1 400 Ft



MAKÁM 
Bogárbál
november 12., szombat 10.00

A Kuckó közönsége ismét köszöntheti e remek „világzenészeket”, akik ismét megtartják nálunk a Bogárbált! Hallhatunk  
a százlábú születéséről, a karikás szemű nyúl (nem is annyira félelmetes) rémálmairól, egy álmedve téli settenkedéseiről, 
a csigabigák tavaszi báljának vendégseregéről, a kabócáról, aki nem szeretett tanulni és még a “ma született” aligátor  
gyerkőcre leselkedő veszélyekről is. Akinek ez sem elég, azzal a Makám képzeletben kimegy az Állatkertbe,  
s a Barlangszínházban együtt meghallgathatják az állatok hangversenyét!

Jegyár: 1 650 Ft



GRYLLUS VILMOS
Nótás Mikulás

november 27., vasárnap 10.00, 12.00

Fotó: Őry Dániel

Mint hagyományosan minden szezonban, Gryllus Vilmos idén  
is többször, többféle műsorral lép fel a Puskin Kuckóban! A Nótás 
Mikulás című előadásban a tél és a téli ünnepek énekei szerepel-
nek, elsősorban persze Mikulás és Télapó dalai. Mikulással a névnap-
ján, december 6-án találkozhatunk, de énekelünk a Karácsonyról,  
az Újesztendőről és a farsangról is, hiszen Télapó szolgálata csak ekkor, 
a tavasz kezdetén ér véget.

„Nótás Mikulás, flótás, pikulás,
jön a sok jóval, hegedűszóval.
Csellón muzsikál, csizmám tele már,
mosolyog, hallgat, haza úgy ballag.”

Előadó: Gryllus Vilmos

Jegyár: 2 000 Ft



Ametist Bábszínház 
Az igazi Mikulás
december 3., szombat 10.00

A Kuckósok nagyon kedvelik a bábszínházat, ezért  
is nagy öröm nekünk, hogy programunkban új társulatot 
köszönthetünk! Az Ametist zenés bábelőadása az erdő kis 
lakóiról szól, akik izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak 
az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állat-
kák is kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka után végül  
hoppon marad a ravaszdi róka. S természetesen a történet  
végén megérkezik az igazi Mikulás is!

Bábszínpadra írta: Bodnár Zoltán

Rendezte: Niklesz Ildikó

Zenéjét szerezte:Tamási László 

Szereplők: 

Guba Tamás: Brumi, Borz úr

Németh Luca: Nyúl mama, Róka 

Niklesz Ildikó: Nyúlfi, Varjú

Jegyár: 1 400 Ft



LÉVAI TÍMEA - POPPRE ÁDÁM DUÓ
Picuri Muri: Dalok a Mikulás zsákjából

december 4., vasárnap 10.00

A fiatal, nagyon tehetséges duó játékos gyerekkoncertjeinek dalai, témái ismerős élethelyzetekről, környezetünk 
szépségéről, az állat- és növényvilágról, valamint a mesék furcsa lényeiről szólnak. A játékok és dalok fejleszthetik  
a gyerekek képzelőerejét, kreativitását. E műsorban a klasszikus Mikulás-csalogató dalok mellett a Picuri Muri című  
gyereklemezük dalai is felcsendülnek, így a gyerekek megismerkedhetnek Gyuri kakassal, a mindig loholó Csacsi Csabival, 
és Kócossal, a kis pulival. 

Fotó: Juhász Bence

Lévai Tímea – ének

Poppre Ádám – ének, gitár, szájharmonika

Jegyár: 1 400 Ft



KOLOMPOS EGYÜTTES
Kiskarácsony-Nagykarácsony
december 18., vasárnap 10.00

A december a hideg évszak beköszöntét jelenti, mégis meleg szívvel várják kicsik is nagyok is, hiszen közeleg a Karácsony, 
a szeretet ünnepe. Ez az időszak a népéletben tele volt és tele van babonás és vallási rítusokkal. Miklós napi alakoskodás, 
Lucázás-kotyolás, termékenységi babonák, Luca széke készítés, boszorkány leselkedés, vagy a kis Jézus megszületését 
köszöntő Betlehemezés. A Kolompossal igazán szép és vidám lesz a készülődés!

Barna György – hegedű, gitár 

Nagy Zoltán – tambura , mese 

Szántai Levente – harmonika, játék 

Timár Sándor – brácsa 

Végh Gábor – nagybőgő 

Jegyár: 1 650 Ft



MOME ANIM VÁLOGATÁS
A Moholy-Nagy Muvészeti Egyetem Animáció szakos hallgatóinak kis�lmjei  

november 19., vasárnap 10.00
ÚÚ

Új magyar rajzfilmek, gyerekeknek, fiatal rendezőktől! 

Bertóti Attila: Mese 
Pintér Márk: Hónapsoroló 
Szász Enikő: Rettentő ébresztő
Jurik Kristóf – Tóth Luca: Mézes Mázos
Tímár Anna: Palacsinta 
Gellár Csaba: Karima álom 
Jurik Kristóf: Béka tangó
Gelley Bálint: Laci bátyám

Bakos Barbara: Kék őzek
Horváth-Molnár Panna: Majom
Tompa Borbála: Ágóbágó álma
Gyulai Panni: Dunnás
Bakos Barbara: Igazi csata
Bognár Éva Katinka: Nyúl tavaszi éneke
László Márk – Szabó Alex: Kicsi vagyok én
Réthi Gábor: Nagy mara

Takács Barbara: Holderdő
Végső Ágota: Dorottya
Vácz Péter: Patakiskola
Ruska László: Egy műveletlen kis  
pók balladája
Buda Flóra: Műlovarnő
Bognár Éva Katinka: Jó ha van
Németi Fanni: Badar állathatározó

Jegyár: 800 Ft



SZÍNEZO NAGYOKNAK éé



SZÍNEZO KICSIKNEKéé



LEGKISEBBEK MOZIJA

    

     szeptember 24., szombat 10.00
Kuckó meseválogatás – Elso részek  (0)                                   
színes, magyar rajzfilm- és bábfilmsorozat válogatás    

     október 1., szombat 10.00
Oszi meseválogatás  (0) 
színes, magyar rajzfilm- és bábfilmsorozat válogatás    

     október 8., szombat 10:00
A tenger dala  (6) 
színes, dán-belga-luxemburgi-francia-ír rajzfilm, 93 perc, 2014   

     október 15., szombat 10:00
Süsü, a sárkány kalandjai  (0) 
színes, magyar bábfilmsorozat, 1977

     október 22., szombat 10:00
Graffaló; A Graffalókölyök  (6)
színes, angol-német animációs film, 27 perc, 2009

színes, angol-német animációs film, 27 perc, 2011

ÚÚ

ÚÚ

(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott Jegyár: 800 Ft



(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott

     

     október 23., vasárnap 10.00 
Rajz�lmsorozat-válogatás  (0)
színes, magyar rajzfilmsorozat-válogatás       

     október 29., szombat 10.00
Boszi seprunyélen; Bot Beno  (6)                                   
színes, angol animációs film, 25 perc, 2012

színes, angol animációs film, 27 perc, 2015

     november 5., szombat 10.00
Bogyó és Babóca – 13 mese  (0) 
színes, magyar rajzfilmsorozat, 2010      

     november 19., szombat 10.00
MOME ANIM válogatás  (0)
színes, magyar animációs kisfilmválogatás       

     november 26., szombat 10.00

Bogyó és Babóca – 13 új mese  (0) 
színes, magyar rajzfilmsorozat, 2011

ÚÚ ÚÚ

LEGKISEBBEK MOZIJA

Jegyár: 800 Ft



LEGKISEBBEK MOZIJA

   

     december 10., szombat 10.00 
Báb�lmsorozat-válogatás  (0)
színes, magyar bábfilmsorozat-válogatás       

     december 17., szombat 10.00
Bogyó és Babóca 3.– Játszótársak  (0) 
színes, magyar rajzfilmsorozat, 2014  

     december 24., szombat 10.00
     december 25., vasárnap 10.00
Karácsonyi meseválogatás  (0) 
színes, magyar rajzfilm- és bábfilmsorozat válogatás

     december 31., szombat 10.00

Téli meseválogatás  (0) 
színes, magyar rajzfilm- és bábfilmsorozat válogatás

        

(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott Jegyár: 800 Ft



   

        

IX.24. Legkisebbek mozija Kuckó meseválogatás  (0)
Első részek mesefilm válogatás

IX.25. Gryllus Vilmos A természetről koncert

X. 1. Legkisebbek mozija Őszi meseválogatás  (0) mesefilm válogatás

X. 2. Kolompos Együttes Szüreti mulatság koncert

X. 8. Legkisebbek mozija A tenger dala  (6) rajzfilm

X. 9. Hahó Együttes Rózsi néni, sok a szatyor! koncert

X. 15. Legkisebbek mozija Süsü, 
a sárkány kalandjai  (0) bábfilmsorozat

X. 16. Fabula Bábszínház Vuk bábszínház

X. 22. Legkisebbek mozija Graffaló; 
A Graffalókölyök  (6) animációs film

X. 23. Legkisebbek mozija Rajzfilmsorozat-
válogatás  (0) mesefilm válogatás

X. 29. Legkisebbek mozija Boszi seprűnyélen; 
Bot Benő  (6) animációs film

X. 30. Kaláka Három székláb koncert

XI. 5. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca
13 mese  (0) rajzfilmsorozat

XI. 6. Nefelejcs Bábszínház Kippkopp és Tipptopp bábszínház

XI. 12. Makám Bogárbál koncert

XI. 13. Fabula Bábszínház Csillagszemű, 
az álommanó bábszínház

XI. 19. Legkisebbek mozija MOME válogatás animációsfilm-
válogatás

XI. 20. Nefelejcs Bábszínház Boribon kirándul bábszínház

XI. 26. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 
13 új mese  (0) rajzfilmsorozat

XI. 27. 
10.00 Gryllus Vilmos Nótás Mikulás koncert

XI. 27.
12.00 Gryllus Vilmos Nótás Mikulás koncert

XII. 3. Ametist Bábszínház Az igazi Mikulás bábszínház

XII. 4.
Lévai Tímea-
Poppre Ádám duó Dalok a Mikulás zsákjából koncert

XII. 10. Legkisebbek mozija Bábfilmsorozat-
válogatás  (0) bábfilmsorozat

XII. 11. Nefelejcs Bábszínház Télapó és ezüstmackó bábszínház

XII. 17. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 3.
Játszótársak  (0) rajzfilmsorozat

XII. 18. Kolompos Együttes Kiskarácsony-Nagykarácsony koncert

XII. 24. Legkisebbek mozija Karácsonyi 
meseválogatás  (0) mesefilm válogatás

XII. 25. Legkisebbek mozija Karácsonyi 
meseválogatás  (0) mesefilm válogatás

XII. 31. Legkisebbek mozija Téli meseválogatás  (0) mesefilm válogatás

MINDIG JÓ HELY!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott

PUSKIN

Az előadások 10.00-kor kezdődnek!



január–    
 május

PUSKIN

MINDIG JÓ HELY!

kucko.puskinmozi.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK

 

MINISZTÉRIUMA


