január
május
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.

GRYLLUS VILMOS
MASZKABÁL - koncert
január 26., vasárnap 10.00 és 12.00
Itt a farsang, a báli szezon, a Kuckóban pedig Gryllus Vilmost látjuk vendégül, aki az alkalomhoz illően Maszkabál
című albumával lép fel.
Bál, bál, maszkabál!
Minden jelmez készen áll,
szól a nóta, messze száll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!

Bál, bál, maszkabál!
Julcsi, Panka, Pista, Pál
karja, lába táncra áll:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!
Előadó: Gryllus Vilmos

Fotó: Őry Dániel

Bál, bál, maszkabál!
Tarka-barka sapka, sál,
málnaszörp és szalmaszál:
Áll a bál, áll a bál,
áll a fényes maszkabál!

Jegyár: 2300 Ft

RUTKAI BORI BANDA
RIBIZLI MESEFARSANG - koncert
február 16., vasárnap 10.00
A Rutkai Bori Banda legtáncosabb dala a címadója a zenekar jelmezes, farsangi mulatságának. Rizibizi néni
eperszínű sztreccsbekecsben pompázik, Rizibizi bácsi lézerblézerben táncikál, az Űrdöngölők az orrukat nyomogatva változtatják a színüket és a maskarájukat, egérlányok ropis zacskó szoknyában pörögnek, kukutyini királyfik
és királylányok fagyiszínű kelmékben és titokzatos álarcokban jelennek meg az elvarázsolt diszkóban.
Gyertek, öltözzetek be ti is kedvenc mesefigurátoknak! Rengeteg jelmezötletet meríthettek a zenekar eddig
megjelent CD- és mesekönyveinek (Sárkányjárgány, Pizsamátor, Űrdöngölők) dalaiból.
Előadók:
Rutkai Bori - ének
Darvas Kristóf - billentyű
Szerető Dániel - basszusgitár
Dudás Zsombor - dob

Jegyár: 2300 Ft

KALÁKA

NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK? - koncert
március 8., vasárnap 10.00

Bizonyára sokan emlékeznek a szülők közül is gyerekkorukból a kicsi könyvecskére a kazettával: Nálatok laknak-e
állatok? Ez volt az első Kaláka zenéskönyv 1986-ban. A Kaláka együttes ezt a régi kedves műsorát újabb állatdalokkal kiegészítve felújította. Minden dal az állatokról szól, a hangyától az elefántig mindenféle nagyságú élőlényt –
éljen bár szárazon, vízben, vagy levegőben – megénekelnek.
Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó
Sirató Károly, Csukás István, Tóth Kriszta és mások
verseiben szerepel többek között a víziló, az iguána, a birka, a cinke, a gólya, a rigó, a szajkó, a túzok,
a teknős, a rozmár, a mackó, a nyuszi. De természetesen a pinty, a ponty és a pelikán is. A koncerten
a gyerekek megismerhetik a Kaláka hangszereit is.
Előadók:
Becze Gábor
Gryllus Dániel
Radványi Balázs
Fotó: Raffay Zsófi

Jegyár: 2300 Ft

KOLOMPOS EGYÜTTES
ÚÚ - koncert
TAVASZKÖSZÖNTO
április 5., vasárnap 10.00

Az emberek megelégelték a telet, a szabadba vágynak, várják a mindent megújító tavaszt.
Naphívogató,
esőcsalogató
dalokkal
igyekeznek
siettetni
a
természet
újjászületését.
(Tavaszköszöntő dalok, Gergely-járás, naphívogató, esőcsalogató dalok, Kiszézés, Zöldág-járás...)

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

Jegyár: 2300 Ft

GRYLLUS VILMOS
TERMÉSZETES DALOK - koncert
április 26., vasárnap 10.00 és 12.00

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

Fotó: Őry Dániel

Jegyár: 2300 Ft

NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ

Boribon szeretné, ha Annipanni mesélne neki
új mesekönyvéből, de rengeteg a tennivaló,
Annipanni nem ér rá. Ráadásul még alma
sincsen otthon, amiből finom almáspitét
lehetne sütni, így Boribon almáért indul kis
piros autójával...
Mulatságos mese a hatalmas mackó
bácsiról, és a kicsi, de annál furfangosabb süniről. Mese közben Móra Ferenc
Az egyszeri szarka, és Móricz Zsigmond
Pirimogyoró versét dalban mondjuk el.
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.

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon autózik
január 4., szombat 10.00

Móra Ferenc – Erdélyi Erika:

Sündisznócska lovagol
február 22., szombat 10.00

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon cicája

március 15., vasárnap 10.00
Jegyár: 1600 Ft

NEFELEJCS BÁBSZÍNHÁZ

Vlagyimir Szutyejev:

Vidám mesék - Miau
március 29., vasárnap 10.00

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon kirándul
április 12., vasárnap 10.00

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Kippkopp a fuben
ÚÚ
május 3., 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. Zenés bábelőadásunk
a békésen szunyókáló kutyusról szól, akit legszebb álmából ébreszt fel valaki: Miau!
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.
A hó elolvadt, kisütött a nap, a virágok illatoznak:
itt a tavasz! Kippkopp, a gesztenyegyerek felébred téli álmából és elindul felfedezni a tavaszi
erdőt, mezőt. Játszótársat keres magának: találkozik tücsökkel, szarvasbogárral, hangyákkal,
vakonddal és sok más állattal is. A mese végére
megtudhatjuk ki lesz végül a barátja.
Jegyár: 1600 Ft

FABULA BÁBSZÍNHÁZ

Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac
és a melegszívű Manócska felejthetetlen történetei
elevenednek meg Fabuláék bábszínpadán. Az előadás Bálint
Ágnes eredeti meséjéből íródott, s nagy sikerét az emlékezetesen kedves bábfigurák garantálják.
Az előadás első felében két nyuszival ismerkedünk meg,
akik 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.
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? Egy
kedves kismedvés mese kerekedik Brumiról és Barniról,
és a szemünk láttára kel éltre a barlang rejtekéből.
A klasszikus bábjátékok egyik legkedvesebb meséje látványos bábokkal és fülbemászó gyermekdalokkal.

Mazsola

január 11., szombat 10.00

Erdei történet
január 19., vasárnap 10.00

Brumi és a téli álom
február 2., vasárnap 10.00

Jegyár: 1600 Ft

TELJES PROGRAM

Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

Január 4.

Nefelejcs Bábszínház

Boribon autózik

bábszínház

1600 Ft

Január 5.

Legkisebbek mozija

Vízipók-csodapók - a mozifilm

rajzfilm

900 Ft

Január 11.

Fabula Bábszínház

Mazsola

bábszínház

1600 Ft

Január 12.

Legkisebbek mozija

Lengemesék

rajzfilm

900 Ft

Január 18.

Legkisebbek mozija

Mi újság, Kuflik?

rajzfilmsorozat

900 Ft

Január 19.

Fabula Bábszínház

Erdei történet

bábszínház

1600 Ft

Január 25.

Legkisebbek mozija

Lengemesék 2 - Tél a nádtengeren

rajzfilm

900 Ft

Január 26.
10.00, 12.00

Gryllus Vilmos

Maszkabál

koncert

2300 Ft

Február 1.

Legkisebbek mozija

Bogyó és Babóca - 13 új mese

rajzfilmsorozat

900 Ft

Február 2.

Fabula Bábszínház

Brumi és a téli álom

bábszínház

1600 Ft

Február 8.

Legkisebbek mozija

Egy év Hoppifalván

animációs film

900 Ft

Február 9.

Legkisebbek mozija

Lúdas Matyi

rajzfilm

900 Ft

Február 15.

Legkisebbek mozija

Vuk

rajzfilm

900 Ft

Február 16.

Rutkai Bori Banda

Rizibizi Mesefarsang

koncert

2300 Ft

Február 22.

Nefelejcs Bábszínház

Sündisznócska lovagol

bábszínház

1600 Ft

Február 23.

Legkisebbek mozija

Az erdő kapitánya

rajzfilm

900 Ft

Február 29.

Legkisebbek mozija

Maja, a méhecske

animációs film

900 Ft

Március 1.

Fabula Bábszínház

Vitéz László

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.

Március 7.

Legkisebbek mozija

Vili, a veréb

rajzfilm

900 Ft

Március 8.

Kaláka

Nálatok laknak-e állatok?

koncert

2300 Ft

Március 14.

Legkisebbek mozija

Latte és a titokzatos varázskő

animációs film

900 Ft

Március 15.

Nefelejcs Bábszínház

Boribon cicája

bábszínház

1600 Ft

Március 21.

Legkisebbek mozija

János Vitéz

rajzfilm

900 Ft

Március 22.

Fabula Bábszínház

A bátor nyulacska

bábszínház

1600 Ft

Március 28.

Legkisebbek mozija

Mirjam kalandjai

báb3animációs sorozat

900 Ft

Március 29.

Nefelejcs Bábszínház

V. Szutyejev: Vidám mesék - Miau

bábszínház

1600 Ft

Április 4.

Legkisebbek mozija

Vackor az első bében

rajzfilm

900 Ft

Április 5.

Kolompos Együttes

Tavaszköszöntő koncert

koncert

2300 Ft

Április 11.

Legkisebbek mozija

Tündér Lala

mesefilm

900 Ft

Április 12.

Nefelejcs Bábszínház

Boribon kirándul

bábszínház

1600 Ft

Április 18.

Legkisebbek mozija

Egy kupac kufli

rajzfilmsorozat

900 Ft

Április 19.

Fabula Bábszínház

Mazsola és Tádé

bábszínház

1600 Ft

Április 25.

Legkisebbek mozija

Bogyó és Babóca - Játszótársak

rajzfilmsorozat

900 Ft

Április 26.
10.00, 12.00

Gryllus Vilmos

Természetes dalok

koncert

2300 Ft

Május 2.

Legkisebbek mozija

Vízipók-csodapók - a mozifilm

rajzfilm

900 Ft

Május 3.

Nefelejcs Bábszínház

Kippkopp a fűben

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

Vitéz László

„Szervusztok, pajtikák!” A Fabula Bábszínház paravánjára is
elérkezett vándorútján a méltán világhírű magyar népi hős:
Vitéz László. Megküzd az ördögökkel, és mint gyermekkorunkban,
most is győz. A mutatós bábszínpadon Vitéz László játékok szórakoztatják a jókedvre vágyókat.

A bátor nyulacska

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.

március 1., vasárnap 10.00

március 22., vasárnap 10.00

Mazsola és Tádé
április 19., vasárnap 10.00

„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. 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!
Jegyár: 1600 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA
Vízipók-csodapók - a mozifilm

január 5., vasárnap 10.00

színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019

Lengemesék

január 12., vasárnap 10.00

színes, magyar rajzfilm, 64 perc, 2017

Mi újság, Kuflik?

január 18., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 77 perc, 2019

Lengemesék 2. - Tél a Nádtengeren

január 25., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 2018

Jegyár: 900 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

LEGKISEBBEK MOZIJA
Bogyó és Babóca - 13 új mese

február 1., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 70 perc, 2011

Egy év Hoppifalván

február 8., szombat 10.00

színes, magyar animációs film, 71 perc, 2017

Lúdas Matyi

február 9.,vasárnap 10.00

színes, magyar rajzfilm, 75 perc, 1976

Vuk

február 15., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

Jegyár: 900 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA
Az erdo
ÚÚ kapitánya

február 23., vasárnap 10.00

Maja, a méhecske

február 29., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1988

színes, ausztrál-német animációs film, 89 perc, 2014

Vili, a veréb

március 7., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989

Latte és a titokzatos varázsko
ÚÚ

március 14., szombat 10.00

színes, német animációs film, 81 perc, 2019

Jegyár: 900 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

LEGKISEBBEK MOZIJA
János Vitéz

március 21., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1973

Mirjam kalandjai

március 28., szombat 10.00

színes, észt bábanimációs sorozat, 46 perc, 2019

Vackor az elso
ÚÚ bében

április 4., szombat 10.00

Tündér Lala

április 11., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 65 perc, 1985

színes, magyar mesefilm, 81 perc, 1976

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott

Jegyár: 900 Ft

LEGKISEBBEK MOZIJA

Egy kupac kufli

április 18., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 71 perc, 2017

Bogyó és Babóca - Játszótársak

április 25., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilmsorozat, 70 perc, 2014

Vízipók-csodapók - a mozifilm

május 2., szombat 10.00

színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019

Jegyár: 900 Ft

Korhatár nélkül megtekinthető

Hat éven aluliak számára nem ajánlott
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