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Jegyár: 2300 Ft

gryllus vilmos
természetes dalok - koncert
szeptember 20., vasárnap 10.00

A Kuckó egyik leghűségesebb vendége, közön-
ségünk egyik nagy kedvence: zseniális zenész, köz-
vetlen, 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



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.

Előadók:  
Radványi Balázs
Becze Gábor
Gryllus Dániel

Jegyár: 2300 Ft

kalÁka
volt egy FakatoNa... - koncert

október 25., vasárnap 10.00

Fotó: Raffay Zsófi



kolompos együttes
egyszer egy kirÁlyFi... - koncert
november 8., vasárnap 10.00

Jegyár: 2300 Ft

Az „Egyszer egy királyfi mit gondolt magában...” ének játékos előadása jelmezbe bújtatott közreműködőkkel,  
sok humorral és tanulsággal: a szeretet és a hűség többet ér, mint a pénz és a hatalom. Magyar népzene és tánc 
(nem csak) gyerekeknek sok mókával fűszerezve.

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



Jegyár: 2300 Ft

gryllus vilmos
NótÁs mikulÁs - koncert

november 29., 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



rutkai bori baNda
kiskarÁcsoNy - koncert
december 20., vasárnap 10.00

Jegyár: 2300 Ft

A várva várt ünnep előtt a zenekar hangulatos dalaival 
varázsolja elénk a mesebeli téli világot. Hópapa és  
családja hosszú szánkózásra készül, a Mesevár körüli  
csillogó jégpályán Manó apó és vendégei  
korcsolyáznak, térdig érő hóban csizmacsacsacsá-
zunk és hópelykeringőzünk a csillagszeplős ég alatt.  
Az adventi kalendár ablakaihoz hasonlóan nyílnak ki 
a vidám, táncos mesedalok, melyek szereplőit Bori 
színes horgolt bábjaival kelti életre. A koncerten Bori 
festményei is megjelennek a mozivásznon. 

Előadók: 
Rutkai Bori – ének 
Darvas Kristóf – zongora
Szerető Dániel – basszusgitár
Dudás Zsombor – dob



NeFeleJcs bÁbszÍNHÁz 

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.

Jegyár: 1600 Ft

Nemzedékek olvasták, nézegették, szerették 
Vlagyimir Szutyejev kedves, tanulságos me-
séit. Ma is sok kisgyerek kedvence a süni, a kis- 
pipi, a cica, vagy éppen a kutyus. A zenés báb-
előadás a békésen szunyókáló kutyusról szól, 
akit legszebb álmából ébreszt fel valaki: Miau!

Boribon és Annipanni egy éhes cicát ta-
lálnak 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 cicája
szeptember 12., szombat 10.00

vlagyimir szutyejev:

vidám mesék - miau
október 4., vasárnap 10.00

marék veronika – erdélyi erika: 

boribon kirándul
november 1., vasárnap 10.00



NeFeleJcs bÁbszÍNHÁz

marék veronika – erdélyi erika: 

kippkopp és tipptopp
november 21., szombat 10.00 

Jegyár: 1600 Ft

marék veronika – erdélyi erika: 

kippkopp a hóban
december 13., vasárnap 10.00

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 a barátaiért.
Kippkopp a hóban, igazi hős valóban…

Egy szép őszi napon Tipptopp a geszte-
nyelány megérkezik az erdőbe. Szállást 
keresve megismerkedik a sünivel, a lepkével,  
a békával és végül találkozik Kippkoppal,  
a gesztenyefiúval.
Őszi falevelek, pirosak, sárgák, zöldek.  
Őszi  falevelek. Új ruhát tőletek kérek…



Fabula bÁbszÍNHÁz 

Jegyár: 1600 Ft

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 cserél-
nek, amiből rengeteg mókás helyzet adódik.

„Tartsuk meg Tádét, Manócska! Tartsuk meg!” – kérleli 
Mazsola Manócskát, amikor megtalálják a kis tengeri-
malacot. Mazsola később százszor is megbánja, hogy 
befogadták a malackát, hiszen az nála sokkal kisebb, gyá-
moltalanabb és nem lehet vele akkor és úgy játszani, ah-
ogy Mazsola szeretne. 

mazsola és tádé
szeptember  27., vasárnap 10.00

Nagy akarok lenni! 
október 18., vasárnap 10.00



Szeptember 12. Nefelejcs Bábszínház Boribon cicája bábelőadás 1600 Ft

Szeptember 13. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák rajzfilmsorozat 900 Ft

Szeptember 19. Legkisebbek mozija Masha és a medve: Masha dalai animációs film 900 Ft

Szeptember 20. Gryllus Vilmos Természetes dalok koncert 2300 Ft

Szeptember 26. Legkisebbek mozija Szaffi rajzfilm 900 Ft

Szeptember 27. Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé bábelőadás 1600 Ft

Október 3. Legkisebbek mozija Macskássy-klasszikusok rajzfilm-válogatás 900 Ft

Október 4. Nefelejcs Bábszínház V. Szutyejev: Vidám mesék - Miau bábelőadás 1600 Ft

Október 10. Legkisebbek mozija Boxi, a kincs nyomában animációs film 900 Ft

Október 11. Legkisebbek mozija Shaun, a bárány és a farmonkívüli animációs film 900 Ft

Október 17. Legkisebbek mozija Lotte és az eltűnt sárkányok animációs film 900 Ft

Október 18. Fabula Bábszínház Nagy akarok lenni! bábelőadás 1600 Ft

Október 24. Legkisebbek mozija Az erdő kapitánya rajzfilm 900 Ft

Október 25. Kaláka Volt egy fakatona... koncert 2300 Ft

Október 31. Legkisebbek mozija Mi újság, Kuflik? rajzfilmsorozat 900 Ft

November 1. Nefelejcs Bábszínház Boribon kirándul bábelőadás 1600 Ft

telJes program Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

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

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



telJes program Az előadások 10.00-kor kezdődnek.

November 7. Legkisebbek mozija Lúdas Matyi rajzfilm 900 Ft

November 8. Kolompos Együttes Egyszer egy királyfi koncert 2300 Ft

November 14. Legkisebbek mozija Vízipók-csodapók - A mozifilm rajzfilm 900 Ft

November 15. Fabula Bábszínház Erdei történet bábelőadás 1600 Ft

November 21. Nefelejcs Bábszínház Kippkopp és Tipptopp bábelőadás 1600 Ft

November 22. Legkisebbek mozija Vili, a veréb rajzfilm 900 Ft

November 28. Legkisebbek mozija Állatok és csodák. Cinemira-válogatás animációs rövidfilmek 900 Ft

November 29.
10.00, 12.00 Gryllus Vilmos Nótás Mikulás koncert 2300 Ft

December 5. Legkisebbek mozija Dargay-klasszikusok rajzfilm-válogatás 900 Ft

December 6. Legkisebbek mozija Vuk rajzfilm 900 Ft

December 12. Legkisebbek mozija Lengemesék 2. - Tél a Nádtengeren rajzfilm 900 Ft

December 13. Nefelejcs Bábszínház Kippkopp a hóban bábelőadás 1600 Ft

December 19. Legkisebbek mozija Egy év Hoppifalván animációs film 900 Ft

December 20. Rutkai Bori Banda Kiskarácsony koncert 2300 Ft

December 26. Legkisebbek mozija Vackor az első bében rajzfilm 900 Ft

December 27. Fabula Bábszínház Brumi és a téli álom bábelőadás 1600 Ft

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

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



Fabula bÁbszÍNHÁz

Jegyár: 1600 Ft

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.

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, ki 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.  

erdei történet
november 15., vasárnap 10.00

brumi és a téli álom
december 27., vasárnap 10.00



legkisebbek moziJa

Jegyár: 900 Ft

 
bogyó és babóca 4. - tündérkártyák           szeptember 13., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 72 perc, 2020

masha és a medve: masha dalai               szeptember 19., szombat 10.00 
színes, orosz animációs film, 88 perc, 2020

szaffi                                                           szeptember 26., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 76 perc, 1984

macskássy-klasszikusok                             október 3., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmek, 67 perc, 1951-58 
● Két bors ökröcske, 27 perc
● Egér és oroszlán, 10 perc
● Kiskakas gyémánt félkrajcárja, 15 perc
● A telhetetlen méhecske, 15 perc

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



legkisebbek moziJa

Jegyár: 900 Ft

boxi, a kincs nyomában                              október 10., szombat 10.00
színes, magyar animációs film, 61 perc, 2019

shaun, a bárány és a farmonkívüli          október 11.,vasárnap 10.00
színes, angol animációs film, 86 perc, 2019

lotte és az eltunt sárkányok                 október 17., szombat 10.00
színes, lett-észt animációs film, 78 perc, 2019

az erdo kapitánya                                 október 24., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1988 

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ

ÚÚ



legkisebbek moziJa

Jegyár: 900 Ft

mi újság, kuflik?                                        október 31., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 77 perc, 2019 

lúdas matyi                                       november 7., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 75 perc, 1976

vízipók-csodapók - a mozifilm        november 14., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019

vili, a veréb                                       november 22., vasárnap 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott Jegyár: 900 Ft

legkisebbek moziJa

Állatok és csodák                                november 28., szombat 10.00 
mesefilmek a cinemira Nemzetközi gyerekfilm Fesztivál válogatásában                          
színes, magyar, francia, német, cseh, osztrák, amerikai animációs rövidfilmek 71 perc, 2014-19
● Maestro, 2 perc ● Kippkopp a hóban, 7 perc ● Horgászhal, 3.5 perc  ● Az emberi test, 3 perc ● Mackós, 1.5 perc  
● Síugrók, 4 perc ● Szia, cica!, 7.5 perc  ● Az utolsó Yeti, 6 perc ● Fészek, 4.5 perc ● Álomfogó, 4.5perc

dargay-klasszikusok                              december 5., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmek, 42 perc, 1963-72
● A három nyúl, 6 perc ● Variációk egy sárkányra, 8 perc  ● Dióbél királyfi, 13 perc  
● Gusztáv és a vadászeb, 5 perc  ● Hajrá mozdony, 8 perc  ● Zsuzsu locsol, 2 perc

 

vuk                                                           december 6., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981 



Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

legkisebbek moziJalegkisebbek moziJa

lengemesék 2. - tél a Nádtengeren            december 12., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 2018

egy év Hoppifalván                                             december 19., szombat 10.00
színes, magyar animációs film, 71 perc, 2017

vackor az elso bében                                december 26., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 65 perc, 1985

Jegyár: 900 Ft

ÚÚ



SZÍNEZOéé





miNdig Jó Hely!
kucko.puskinmozi.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK

 

MINISZTÉRIUMA


