szeptember december
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.

GRYLLUS VILMOS
ÚÚ DALOK - koncert
BICIKLIZOS
szeptember 22., vasárnap 10.00 és 12.00

„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…
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...”
Előadó:

Fotó: Őry Dániel

Gryllus Vilmos

Jegyár: 2300 Ft

KALÁKA
HÁROM SZÉKLÁB - koncert
október 6., vasárnap 10.00
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 hangszereit is.
Előadók:
Radványi Balázs
Becze Gábor
Gryllus Dániel

Fotó: Raffay Zsófi

Jegyár: 2300 Ft

FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL
BUMM, BUMM, BUMM - trió koncert
október 20., vasárnap 10.00

‘Az év hazai gyermekalbuma’ kategóriában, kétszeres Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar
hazai kortárs költők megzenésített versei mellett saját szövegeit és dalait is előadja, melyek a családról,
a barátságról, szerelemről, emberségről, összetartozásról szólnak. A zenekar a hangzásvilág kialakításakor
különösen figyelt arra, hogy az egész családnak igazi, közös zenei élményt nyújtson.
Előadók:
Farkasházi Réka - ének
Csiszár Ferenc - gitár, ének
Kálmán Tamás - gitár, ének

Jegyár: 2300 Ft

KOLOMPOS EGYÜTTES
ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA - koncert
november 10., vasárnap 10.00
Az ősz kedves játékait, régi muzsikáit, dalait hallgathatjuk és nézhetjük a Kolompos együttes műsorán.
Előkerülnek a hajdani falusi hangszerek, brummog a medve-bőgő, ugat a kutya-brácsa, nyávog
a macska-hegedű, cincog az egér-tambura. Az őszi szüretek után indulunk a vásárba, és énekeljük, hogy:
Én elmentem a vásárba félpénzzel...
Előadók:
Barna György – hegedű, gitár
Nagy Zoltán – tambura , mese
Szántai Levente – harmonika, játék
Timár Sándor – brácsa
Végh Gábor – nagybőgő

Jegyár: 2300 Ft

GRYLLUS VILMOS
NÓTÁS MIKULÁS - koncert
november 24., vasárnap 10.00 és 12.00

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.
Előadó:
Gryllus Vilmos

Fotó: Raffay Zsófi

Jegyár: 2300 Ft

RUTKAI BORI BANDA
KISKARÁCSONY - koncert
december 21., szombat 10.00
Ahogy az adventi naptár ablakai reggelente új meglepetésekre nyílnak ki, úgy szólalnak meg a Rutkai Bori Banda
téli kalendáriumának dalai is.
Meglessük, hogyan utazik szánkóján a Hócsalád, téli estéken hogyan keringőznek a csipkefehér kavargó hópelyhek, a mesebeli fehér dombokon pedig együtt siklunk
sítalpakon a Hóváróval. Csizmacsacsacsával, vidám téli
zenékkel, közös játékokkal és Bori színpompás horgolt
bábjaival várjuk a táncoslábú kedves közönséget, kicsiket és nagyobbakat egyaránt.
Előadók:
Rutkai Bori – ének
Darvas Kristóf – zongora
Szerető Dániel – basszusgitár
Dudás Zsombor – dob

Jegyár: 2300 Ft

NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon kirándul

szeptember 14., szombat 10.00

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Kippkopp és Tipptopp
október 13., vasárnap 10.00

Vlagyimir Szutyejev:

Vidám mesék - Az alma
november 3., vasárnap 10.00

Boribon szamócát keres a réten. Szamóca
helyett furcsa dolgokat talál: cipőket,
inget, kalapot és egy igazi jóbarátot.
Marék Veronika Boribon és Annipanni,
valamint
Boribon
kirándulókönyvei
alapján készült vidám, zenés bábelőadás.
Egy szép őszi napon Tipptopp a gesztenyelány megérkezik az erdőbe. Szállást
keresve megismerkedik a sünivel, a lepkével,
a békával és végül találkozik Kippkoppal,
a gesztenyefiúval.
„Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen
lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa
legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan
lehetne megszerezni? Nagyon magasan van –
nem tud odáig felugrani. – Kárr-kár! Körülnéz
a Nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán
ott üldögél a Varjú, és jóízűen nevet rajta.”
S hogy kié lesz az alma? Kiderül a mese végén.
Jegyár: 1600 Ft

NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ

Szúrós, mogorva, undok – mindenki ezt gondolja a süniről, míg egy szép téli napon egy
szánkózós kislány rátalál búvóhelyére. Attól
a naptól kezdve már nem tud nyugodt téli álmot álmodni a kis sündisznó…
Mese arról, hogy csak az ismer bennünket, aki
nem csak kívülről lát, hanem belülről is. Legalább egy kicsit.
Orosz népmese nyomán.
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.

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Süni és a kislány
december 1., vasárnap 10.00

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Kippkopp a hóban
december 22., vasárnap 10.00

Jegyár: 1600 Ft

TELJES PROGRAM

Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

Szeptember 14.

Nefelejcs Bábszínház

Boribon kirándul

bábszínház

1600 Ft

Szeptember 15.

Legkisebbek mozija

Égigérő fű

mesefilm

800 Ft

Szeptember 21.

Legkisebbek mozija

Vízipók-csodapók - a mozifilm

rajzfilm

800 Ft

Szeptember 22.
10.00, 12.00

Gryllus Vilmos

Biciklizős dalok

koncert

2300 Ft

Szeptember 28.

Legkisebbek mozija

Állati csetepata - Ez már röfi!

animációs film

800 Ft

Szeptember 29.

Fabula Bábszínház

Mazsola és Tádé

bábszínház

1600 Ft

Október 5.

Legkisebbek mozija

Mirjam kalandjai

bábanimációs sorozat

800 Ft

Október 6.

Kaláka

Három székláb

koncert

2300 Ft

Október 12.

Legkisebbek mozija

Egy év Hoppifalván

animációs film

800 Ft

Október 13.

Nefelejcs Bábszínház

Kippkopp és Tipptopp

bábszínház

1600 Ft

Október 19.

Legkisebbek mozija

Egy kupac kufli

rajzfilmsorozat

800 Ft

Október 20.

Farkasházi Réka és a Tintanyúl

Bumm Bumm Bumm

trió koncert

2300 Ft

Október 26.

Legkisebbek mozija

Lengemesék

rajzfilm

800 Ft

Október 27.

Fabula Bábszínház

Erdei történet

bábszínház

1600 Ft

November 2.

Legkisebbek mozija

Bogyó és Babóca - 13 mese

rajzfilmsorozat

800 Ft

November 3.

Nefelejcs Bábszínház

Vlagyimir Szutyejev:
Vidám mesék - Az alma

bábszínház

1600 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

A bábszínházi előadások és gyermekkoncertek 3 éves kortól ajánlottak.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 0 éves kortól jegy váltása mindenki számára kötelező.

TELJES PROGRAM

Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

November 9.

Legkisebbek mozija

Hihetetlen történet
az óriáskörtéről

animációs film

800 Ft

November 10.

Kolompos Együttes

Én elmentem a vásárba

koncert

2300 Ft

November 16.

Legkisebbek mozija

Az erdő kapitánya

rajzfilm

800 Ft

November 17.

Fabula Bábszínház

Nagy akarok lenni!

bábszínház

1600 Ft

November 23.

Legkisebbek mozija

Boszi seprűnyélen; Bot Benő

animációs sorozat

800 Ft

November 24.
10.00, 12.00

Gryllus Vilmos

Nótás Mikulás

koncert

2300 Ft

November 30.

Legkisebbek mozija

Vuk

rajzfilm

800 Ft

December 1.

Nefelejcs Bábszínház

Süni és a kislány

bábszínház

1600 Ft

December 7.

Legkisebbek mozija

A kockásfülű nyúl

rajzfilmsorozat

800 Ft

December 8.

Legkisebbek mozija

Graffaló; A graffalókölyök

animációs sorozat

800 Ft

December 14.

Legkisebbek mozija

Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren

rajzfilm

800 Ft

December 15.

Legkisebbek mozija

Beépített cicó

animációs film

800 Ft

December 21.

Rutkai Bori Banda

Kiskarácsony

koncert

2300 Ft

December 22.

Nefelejcs Bábszínház

Kippkopp a hóban

bábszínház

1600 Ft

December 28.

Legkisebbek mozija

A kis herceg

animációs film

800 Ft

December 29.

Fabula Bábszínház

Brumi és a téli álom

bábszínház

1600 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

A bábszínházi előadások és gyermekkoncertek 3 éves kortól ajánlottak.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 0 éves kortól jegy váltása mindenki számára kötelező.

FABULA BÁBSZÍNHÁZ

Mazsola és Tádé

„Tartsuk meg Tádét, Manócska! Tartsuk meg!” – kérleli
Mazsola Manócskát, 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 szeretne.

Erdei történet

A mese mindkét története az erdőben játszódik. Az előadás
első felében két nyuszival ismerkedünk meg, akik Nyuszi
kapitányhoz szeretnének hasonlítani, s mindent elkövetnek, hogy segítsenek a bajba jutott kislányon, aki elvesztette erdész apukájának „zenélő szerkezetét”. Találkoznak
Brekegivel, a békával, Varjú bácsival és a Vadmacskával is,
aki első pillanatban, úgy tűnik, akadályozza őket tervük
végrehajtásában, de a végén mégis minden jóra fordul.
A második meséből kiderül, Maki majom miért nem megy
iskolába.

szeptember 29., vasárnap 10.00

október 27., vasárnap 10.00

Jegyár: 1600 Ft

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.

Nagy akarok lenni!

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.

Brumi és a téli álom

november 17., vasárnap 10.00

december 29., vasárnap 10.00

Jegyár: 1600 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA
Égigéro
ÚÚ fu
ÚÚ

szeptember 15., vasárnap 10.00

Vízipók-csodapók - a mozifilm

szeptember 21., szombat 10.00

színes, magyar komédia, 80 perc, 1979

színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019

Állati csetepata - Ez már röfi!

szeptember 28., szombat 10.00

színes, orosz animációs film, 80 perc, 2018

Mirjam kalandjai

október 5., szombat 10.00

színes, észt bábanimációs sorozat, 46 perc, 2019

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

Jegyár: 800 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA
Egy év Hoppifalván

október 12., szombat 10.00

színes, magyar animációs film, 71 perc, 2017

Egy kupac kufli

október 19., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 71 perc, 2017

Lengemesék

október 26., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 64 perc, 2017

Bogyó és Babóca - 13 mese

november 2., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 70 perc, 2010

Jegyár: 800 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

LEGKISEBBEK MOZIJA
Hihetetlen történet az óriáskörtérol
ÚÚ

november 9., szombat 10.00

Az erdo
ÚÚ kapitánya

november 16., szombat 10.00

Boszi seprunyélen;
Bot Beno
ÚÚ
ÚÚ

november 23., szombat 10.00

színes, dán animációsfilm, 80 perc, 2017

színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1988

színes, angol animációs film, 25 perc, 2012
színes, angol animációs film, 25 perc, 2015

Vuk

november 30., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

Jegyár: 800 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA
A kockasfülu
ÚÚ nyúl

december 7., szombat 10.00

Graffaló; A graffalókölyök

december 8., vasárnap 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, perc, 1975

színes, angol-német animációs film, 27 perc 2009
színes, angol-német animációs film, 27 perc 2011

Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren

december 14., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 2018

Beépített cicó

december 15., vasárnap 10.00

színes, német-belga animációs film, 84 perc, 2018

A kis herceg

december 28., szombat 10.00

színes, francia animációs film, 108 perc, 2015

Jegyár: 800 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott
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