
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.



   

        

Jegyár: 2 200 Ft

„Egy szép nyári reggelen biciklizni indultunk, én és a 2 éves kislányom. Én a nyeregben, ő a rúdon, a kis  
gyerekülésben. Ahogy mentünk, ő egyszer csak hátranézett, és azt mondta: – Papa, énekelj!
És én énekeltem, ahogy épp az eszembe jutott:
Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli…

Előadja:
Gryllus Vilmos

   GRYLLUS VILMOS
    Biciklizos dalok
       szeptember 16., vasárnap 10.00 és 12.00
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Így kezdődött, s idővel összegyűlt egy lemeznyi dal, 
egy egész napos családi biciklis kirándulás története.  
Arról, hogy milyen a mezőn a pitypang, hogyan vadászik  
a vércse, mire jó a napraforgó, és hova megy a traktor...”



   

        

Őket aztán senkinek se kell bemutatni! A kultikus zenekar gyereklemezeinek 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 hang-
szereit is!

Előadják: 
Radványi Balázs
Becze Gábor
Gryllus Dániel

Jegyár: 2 200 Ft

   kaLáka
    Három székláb
       október 7., vasárnap 10.00

Fotó: Raffay Zsófi



   

        

Jegyár: 2 200 Ft

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 szerepelnek, elsősorban persze  
Mikulás dalai.

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

Előadja: 
Gryllus Vilmos

      GRYLLUS VILMOS 

  Nótás Mikulás
november 25., vasárnap 10.00 és 12.00

Fotó: Raffay Zsófi



   

        

Jegyár: 1 700 Ft

      GRYLLUS VILMOS 

  Nótás Mikulás
november 25., vasárnap 10.00 és 12.00

„Most ismét nagy fába vágtuk a fejszénket. Az egyik legkedvesebb műsorunkat, a karácsonyi ünnepkör általunk 
megjelenített szokásait, dalait, játékait vittük színre, alakítottuk hallható, hallgatható formába.
Nagy fába… hiszen meseszínházainkban Karácsony táján a sokszor eljátszott jeleneteket kellett  
láthatóból hallgathatóvá varázsolni.”

      kOLOMpOS eGYütteS
kiskarácsony-Nagykarácsony
 december 9., vasárnap 10.00

Előadják: 
Szántai Levente – harmonika, játék 
Nagy Zoltán – tambura, mese 
Végh Gábor – nagybőgő 
Timár Sándor – brácsa 
Barna György – hegedű, gitár 



   

        

Marék Veronika – erdélyi erika:

Boribon kirándul         
Szeptember 23., vasárnap 10.00 és 11.30

NeFeLeJCS BáBSZÍNHáZ 

Jegyár: 1 500 Ft

Marék Veronika – erdélyi erika:

Boribon cicája         
Október 21., vasárnap 10.00 és 11.30

Boribon és Annipanni egy éhes cicát találnak  
a hazafelé úton. Nagy az öröm, amikor kiderül: 
kiscica Boribonnal marad. De vajon mi legyen  
a neve? Az előadás Marék Veronika Jó éjszakát 
Annipanni és Boribon cicája című mesekönyvei 
alapján készült. A dalok szövegének nagy részét is  
Veronika írta, s Erdélyi D. Barnabás hangszerelte.

Vlagyimir Szutyejev:

Miau
November 4., vasárnap 10.00

Nemzedékek olvasták, nézegették, szerették 
Vlagyimir Szutyejev kedves, tanulságos meséit. 
Ma is sok kisgyerek kedvence a süni, a kispipi, 
a cica, vagy éppen a kutyus. Legújabb, zenés 
bábelőadásunk a békésen szunyókáló kutyus-
ról szól, akit legszebb álmából ébreszt fel valaki: 
Miau!

Boribon szamócát keres a réten. Szamóca  
helyett furcsa dolgokat talál: cipőket, inget, kala-
pot, és egy igazi jóbarátot.
Marék Veronika Boribon és Annipanni, valamint 
Boribon kirándul könyvei alapján készült vidám, 
zenés bábelőadás.



   

        

Kippkopp a gesztenyefiú elindul, hogy  
kalandos útja végén megmentse a madarakat. 
Nehéz az út, de Kippkopp igazi hős, aki  
dacol a széllel és a jéggel, mindent megtesz 
barátaiért.

NeFeLeJCS BáBSZÍNHáZ 

Jegyár: 1 500 Ft

Egy szép őszi napon Tipptopp a gesztenyelány 
megérkezik az erdőbe. Szállást keresve megis-
merkedik a sünivel, a lepkével, a békával és 
végül találkozik Kippkoppal, a gesztenyefiúval.

Marék Veronika – erdélyi erika: 

kippkopp és tipptopp
November 11., vasárnap 10.00 

Marék Veronika – erdélyi erika: 

kippkopp a hóban
December 16., vasárnap 10.00 



   

        Szeptember 15. Legkisebbek mozija Maja, a méhecske animációs film 800 Ft
Szeptember 16.

10.00, 12.00 Gryllus Vilmos Biciklizős dalok koncert 2 200 Ft

Szeptember 22. Legkisebbek mozija Rozsdalovag animációs film 800 Ft
Szeptember 23.

10.00, 11.30 Nefelejcs Bábszínház Marék Veronika – Erdélyi Erika:
Boribon kirándul bábszínház 1 500 Ft

Szeptember 29. Legkisebbek mozija Postás Pat - A mozifilm animációs film 800 Ft
Szeptember 30. Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé bábszínház 1 500 Ft

Október 6. Legkisebbek mozija Vili, a veréb rajzfilm 800 Ft
Október 7. Kaláka Három székláb koncert 2 200 Ft

Október 13. Legkisebbek mozija Csodabogarak - 
Az elveszett hangyák völgye animációs film 800 Ft

Október 14. Fabula Bábszínház A bátor nyulacska bábszínház 1 500 Ft

Október 20. Legkisebbek mozija Süsü, a sárkány kalandjai 
7-9. rész bábfilmsorozat 800 Ft

Október 21.
10.00, 11.30 Nefelejcs Bábszínház Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon cicája bábszínház 1 500 Ft

Október 27. Legkisebbek mozija Lúdas Matyi rajzfilm 800 Ft
Október 28. Fabula Bábszínház Erdei történet bábszínház 1 500 Ft
November 3. Legkisebbek mozija Az erdő kapitánya rajzfilm 800 Ft
November 4. Nefelejcs Bábszínház Vlagyimir Szutyejev: Miau bábszínház 1 500 Ft
November 10. Legkisebbek mozija Egy kupac kufli rajzilmsorozat 800 Ft

teLJeS pROGRaM Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 0 éves kortól jegy váltása mindenki számára kötelező.

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



   

        November 11. Nefelejcs Bábszínház Marék Veronika – Erdélyi Erika: 
Kippkopp  és Tipptopp bábszínház 1 500 Ft

November 17. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca  
– Játszótársak rajzilmsorozat 800 Ft

November 18. Fabula Bábszínház Nagy akarok lenni! bábszínház 1 500 Ft
November 24. Legkisebbek mozija Lengemesék rajzfilm 800 Ft
November 25.
10.00, 12.00 Gryllus Vilmos Nótás Mikulás koncert 2 200Ft

December 1. Legkisebbek mozija Kortárs gyermekversek és dalok animációsfilm-
válogatás 800 Ft

December 2. Legkisebbek mozija Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren11
(Premier előtt - Vendég: Berg Judit) rajzfilm 1 200 Ft

December 8. Legkisebbek mozija Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren848 rajzilm 1 200 Ft
December 9. Kolompos Együttes Kiskarácsony - Nagykarácsony koncert 1 700 Ft
December 15. Legkisebbek mozija Éliás, a kis mentőhajó animációs film 800 Ft

December 16. Nefelejcs Bábszínház Marék Veronika – Erdélyi Erika: 
Kippkopp a hóban bábszínház 1 500 Ft

December 22. Legkisebbek mozija Hihetetlen történet  
az óriáskörtéről animációs film 800 Ft

December 23. Legkisebbek mozija A nagy ho-ho-horgász rajzfilm 800 Ft
December 29. Legkisebbek mozija A kockásfülű nyúl rajzfilm 800 Ft
December 30. Fabula Bábszínház Brumi és a téli álom bábszínház 1 500 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 0 éves kortól jegy váltása mindenki számára kötelező.

teLJeS pROGRaM Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



   

        

FaBULa BáBSZÍNHáZ

Jegyár: 1 500 Ft

„Tartsuk meg Tádét, Manócska! Tartsuk meg!” – kérleli Mazsola Manócs- 
kát, amikor megtalálják a kis tengerimalacot. Mazsola később százszor 
is megbánja, hogy befogadták a malackát, hiszen az nála sokkal kisebb, 
gyámoltalanabb és nem lehet vele akkor és úgy játszani, ahogy Mazsola 
szeretné. Az olykor szigorú, ám mindig megértő Manócska segítségével 
Mazsola jószívűsége újra meg újra  felülkerekedik dacosságán, s kiderül, 
hogy a testvéri szeretet segítségével minden nehézség legyőzhető.

Mazsola és tádé         
Szeptember 30., vasárnap 10.00

a bátor nyulacska         
Október 14., vasárnap 10.00

Kurtafarkú érzékeny, félénk kis nyuszi, nem olyan talpraesett, mint Nyúl 
anyó másik fia, Tappancs. A történet mégis úgy alakul, hogy Tappancs 
kerül bajba és senki más nem segíthet rajta, csak a gyámoltalan Kurtafarkú.  
A nyulacska elindul kalandos útjára, hogy egy újonnan szerzett jóbarát  
és a gyerekek segítségével kiszabadítsák Tappancsot a róka karmai közül.

erdei történet         
Október 28., vasárnap 10.00

A mese mindkét története az erdőben játszódik. Az előadás első felé-
ben két nyuszival ismerkedünk meg, akik Nyuszi kapitányhoz szeret-
nének hasonlítani, s mindent elkövetnek, hogy segítsenek a bajba  
jutott kislányon, aki elvesztette erdész apukájának „zenélő szerkezetét”.  
A második meséből kiderül, Maki majom miért nem megy iskolába. A gyer-
mekeket is megmozgató, kedves bábelőadás sikerét a remek bábokon túl,  
a könnyen énekelhető Nyuszi kapitány című gyermekdal is színesíti.



   

        

FaBULa BáBSZÍNHáZ 

A kiscica nagy szeretne lenni, mert nem engedi el  
az anyukája sehová egyedül. Az oroszlán kicsi szeretne 
lenni, mert vele senki sem játszik, senki sem törődik. 
Egy találkozásuk alkalmával az erdőben szerepet 
cserélnek. Ebből rengeteg mókás helyzet adódik.

A történet helyszíne egy medvebarlang. A kisbocsok 
nem akarnak téli álmot aludni, mert azt unalmasnak 
tartják. Aztán elindulnak a mesés kalandok. Ez már  
a macik téli álma, vagy még a valóság?  
Ez rejtve marad. Egy kedves kismedvés mese azonban  
kikerekedik Brumiról és Barniról, és a szemünk  
láttára kel éltre a barlang rejtekéből. A klasszikus 
bábjátékok egyik legkedvesebb meséje látványos 
bábokkal és fülbemászó gyermekdalokkal.

Jegyár: 1 500 Ft

Nagy akarok lenni!
November 18., vasárnap 10.00 

Brumi és a téli álom
December 30., vasárnap 10.00 



   

        

            kortárs gyermekversek és dalok
    december 1., szombat 10.00

Jegyár: 800 Ft

A Kortárs gyermekversek és dalok animációs sorozat a hazai kortárs költészet legjavát vonultatja fel.  
Többek között Tóth Krisztina, Varró Dániel, Kiss Ottó és Lackfi János versei elevenednek meg.  
A színvonalas gyerekirodalom a rajzfim varázsának segítségével még közelebb tud kerülni a gyerekekhez.  
A magas szintű vizualitás a MOME-n végzett fiatal animációs rendezőket dicséri.
A mese.tv, az MTVA és az MNF támogatásával.

Bakos Barbara •  Murányi Zita: Hullahopp   
Bakos Barbara–Gelley Bálint • Varró Dániel: Dacoskodó
Bertóti Attila • Miklya Zsolt: Somhatalom
Bognár Éva Katinka •   Tóth Krisztina: Reggeli
Farkas Júlia • Kukorelly Endre: Rengete
Gellár Csaba • Kiss Ottó: Tavaszi medvedal
Gelley Bálint • Turbuly Lilla: Két kicsi pióca
Hermán Árpád  • László Noémi: A jó testvér
Horváth Molnár Panna • Zalán Tibor: Rózsa a holdon
Horváth Molnár Panna–Bognár Éva Katinka • Havasi Attila: Lila gorilla
Molnár Tünde • Kiss Ottó: Ha megnövök
Réthi Gábor • Havasi Attila: Samu avagy a kompromisszum
Sándor József • Kis Judit Ágnes: Visszaszámoló
Tamás Iván • László Noémi: A rossz idő
Vácz Péter • Szagos Hörigekkók: Eper
Végső Ágota • Lackfi János: Dorottya és a szirmok
Zétényi Borbála • Békés Márta: A bús tanító panaszai



   

        

            kortárs gyermekversek és dalok
    december 1., szombat 10.00

     LeNGeMeSék 2 - téL a NáDteNGeReN
                              december 2., vasárnap 10.00  (premier elott - Vendég: Berg Judit) 
                               december 8., szombat 10.00

Jegyár: 1 200 Ft

A lengék tavaszi és nyári kalandjai után most a Nádtenger életének őszi és téli 
eseményeit mutatják be a mesék.

A Tavasz-nyár filmhez hasonlóan a történet főszereplője most is Füttyös Vilkó, 
egy vagány, bátor, jó szívű lengefiú, aki alig várja, hogy végre őrző lehessen. 
Őrzővé azonban csak azt az ifjoncot avatják, akinek zöld haja bebarnult, és olyan 
színű lett, mint a nádbuga. Ám Vilkó hiába agyafúrt ezermester, hiába van tele 
ötletekkel, hiába vállalkozik a legőrültebb cselekedetekre is, ha zöld haja egyál-
talán nem akar bebarnulni. Addig viszont, a törvények értelmében nem ülhet 
rigóhátra, nem kaphat fegyvert és nem vehet részt az őrzők munkájában.

A film kedves, fordulatos, humoros fordulatain jól szórakoznak felnőttek és 
gyerekek egyaránt. Miközben izgulnak és nevetnek Vilkó kalandjain, megis-
merik a tópart élővilágának életét, az évszakok hozta változásokat, és olyan  
komoly kérdésekről is szó esik, mint becsület, felelősségvállalás, segítségnyújtás  
és tolerancia. 

A december 2-i premier előtti vetítéshez közönségtalálkozó kapcsolódik.  
Vendég: Berg Judit, a Lengemesék írója

Fotó: Tóth József

ÚÚ



   

        

LeGkISeBBek MOZIJa

Jegyár: 800 Ft

    

Maja, a méhecske                                    szeptember 15., szombat 10.00
színes, ausztrál-német animációs film, 89 perc, 2014

Rozsdalovag                                        szeptember 22., szombat 10.00
színes, német animációs film, 81 perc, 2013

postás pat - a mozifilm                   szeptember 29., szombat 10.00
színes, angol animációs film, 88 perc, 2014

Vili, a veréb                                                 október 6., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989

Csodabogarak  
- az elveszett hangyák völgye          október 13., szombat 10.00
színes, francia-belga animációs film, 89 perc, 2013

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



   

        

LeGkISeBBek MOZIJa

Jegyár: 800 Ft

    

Süsü, a sárkány kalandjai 7-9. rész           október 20., szombat 10.00
színes, magyar bábfilmsorozat, 1977

Lúdas Matyi                                        október 27., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1979

az erdo kapitánya                              november 3., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1990             

egy kupac kufli                                               november 10., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 71 perc, 2017

Bogyó és Babóca - Játszótársak        november 17., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 70 perc, 2014

ÚÚ

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



   

        

LeGkISeBBek MOZIJa

Jegyár: 800 Ft

    

Lengemesék                                     november 24., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 64 perc, 2017

kortárs gyermekversek és dalok     december 1., szombat 10.00
színes, magyar animációs kisfilmválogatás

Lengemesék 2  
- tél a Nádtengeren                          december 2., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 2018 - Jegyár: 1200 Ft 

Premier előtt! Vendég: Berg Judit, a Lengemesék írója

Lengemesék 2  
- tél a Nádtengeren                                 december 8., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 2018 - Jegyár: 1200 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



   

        

LeGkISeBBek MOZIJa

Jegyár: 800 Ft

    

éliás, a kis mentohajó                   december 15., szombat 10.00
színes, norvég animációs film, 73 perc, 2017

Hihetetlen történet  
az óriáskörtérol                          december 22., szombat 10.00 
színes, dán animációs film, 80 perc, 2017          

a nagy ho-ho-horgász               december 23., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 1982

a kockásfülu nyúl                        december 29., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 1975

ÚÚ

ÚÚ

ÚÚ

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott
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