
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 18.



KALÁKA
HÁROM SZÉKLÁB - koncert
szeptember 5., vasárnap 10.00

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

Fotó: Raffay Zsófi



Jegyár: 2300 Ft

GRYLLUS VILMOS
TERMÉSZETES DALOK - koncert

október 2., szombat 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 ál-
latairól: 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



KOLOMpOS EGYüTTES
HIDEGEn fújnAK A SZELEK - koncert
október 31., vasárnap 10.00

Jegyár: 2300 Ft

Esik az eső, az emberek készülnek a télre, a sok kinti tevékenység után inkább a házaknál  
dolgoznak. Megelevenednek a fonók, a munka mellett elérkezett a szórakozás, tánc és vigassság ideje. Fonóbeli 
játékok, mesék, táncok (nem csak) gyerekeknek.

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 28., vasárnap 10.00

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
MAnDULKA ÉS A KARÁcSOnYVÁR - koncert
december 19., vasárnap 10.00

Jegyár: 2300 Ft

Dalok és mesék a zenekar új lemezéről és Bori új mesekönyvéből

Lessük meg hogyan készülnek a manók az ünnepre! Mandulka, a pókfüttyfalvi manóanyó mézeskalácssütés és házi 
szaloncukor-készítés közben mesél a télről a gyerekeknek. A kalandos és vidám történeteket táncos és meghitt 
dalok kísérik.

Egy eltévedt hópelyhet követve ellátogatunk egy hóállatkertbe, a Málnássy Társulattal, azaz egy macizenekarral 
húzzuk a karácsonyi nótákat, Szilvalekvárosban betlehemezünk, és közben találkozunk a lakótelepi házak között 
eltévedt Télapóval, végül pedig világkörüli útra indulunk a Sárkányszánkóval, régi slágerünk téliesített változatával.

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



nEfELEjcS BÁBSZÍnHÁZ 

– Jó reggelt tisztelt uram! – kiáltotta a nyúl, 
de a szurokbaba csak ült, csak ült, meg sem 
moccant, meg sem szólalt...

Ki ne ismerné Rémusz bácsi történeteit a 
felnőttek közül? Szeretnénk, ha a gyerekek 
is megszeretnék a furfangos nyulat, és 
egy kicsit a ravaszdi rókát is, ezért most a  
szurokbabáról mesélünk Joel Chandler  
nyomán.

Jegyár: 1600 Ft

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...

Marék Veronika – Erdélyi Erika:

Boribon autózik
szeptember 26., vasárnap 10.00

Erdélyi Zelma – Erdélyi Erika: 

Rémusz bácsi meséi:  
A szurokbaba
október 24., vasárnap 10.00



nEfELEjcS BÁBSZÍnHÁZ

Marék Veronika – Erdélyi Erika: 

A süni és a kislány
november 21., vasárnap 10.00 

Jegyár: 1600 Ft

Marék Veronika – Erdélyi Erika: 

Kippkopp a hóban
december 12., 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…

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.  
Orosz népmese nyomán.



fABULA BÁBSZÍnHÁZ 

Jegyár: 1600 Ft

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.  

„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,  
gyámoltalanabb és nem lehet vele akkor és úgy játszani, 
ahogy Mazsola szeretne. 

Mazsola és Tádé
szeptember 19., vasárnap 10.00

Erdei történet 
október 10., vasárnap 10.00



Szeptember 4. Legkisebbek mozija A Kuflik és az Akármi rajzfilm 900 Ft

Szeptember 5. Kaláka Három székláb koncert 2300 Ft

Szeptember 11. Legkisebbek mozija Macskássy-klasszikusok rajzfilm-válogatás 900 Ft

Szeptember 12. Legkisebbek mozija Dargay-klasszikusok rajzfilm-válogatás 900 Ft

Szeptember 18. Legkisebbek mozija Yakari - A mozifilm rajzfilm 900 Ft

Szeptember 19. Fabula Bábszínház Mazsola és Tádé bábelőadás 1600 Ft

Szeptember 25. Legkisebbek mozija Hahó, Öcsi! ifjúsági film 900 Ft

Szeptember 26. Nefelejcs Bábszínház Boribon autózik bábelőadás 1600 Ft

Október 2. Gryllus Vilmos Természetes dalok koncert 2300 Ft

Október 3. Legkisebbek mozija Vízipók-csodapók - A mozifilm rajzfilm 900 Ft

Október 9. Legkisebbek mozija Dúdoló zenés rajzfilm 900 Ft

Október 10. Fabula Bábszínház Erdei történet bábelőadás 1600 Ft

Október 16. Legkisebbek mozija Szaffi rajzfilm 900 Ft

Október 17. Legkisebbek mozija Lúdas Matyi rajzfilm 900 Ft

Október 23. Legkisebbek mozija János Vitéz rajzfilm 900 Ft

Október 24. Nefelejcs Bábszínház Rémusz bácsi meséi: A szurokbaba 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.

Október 30. Legkisebbek mozija Borka és a varázsruha rajzfilmsorozat 900 Ft

Október 31. Kolompos Együttes Hidegen fújnak a szelek koncert 2300 Ft

November 6. Legkisebbek mozija Ősember - Kicsi az ős, de hős! animációs film 900 Ft

November 7. Legkisebbek mozija Shaun, a bárány és a Farmonkívüli animációs film 900 Ft

November 13. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák rajzfilm 900 Ft

November 14. Fabula Bábszínház Brumi és a téli álom bábelőadás 1600 Ft

November 20. Legkisebbek mozija Az erdő kapitánya rajzfilm 900 Ft

November 21. Nefelejcs Bábszínház A süni és a kislány bábelőadás 1600 Ft

November 27. Legkisebbek mozija Vili, a veréb rajzfilm 900 Ft

November 28. Gryllus Vilmos Nótás Mikulás koncert 2300 Ft

December 4. Legkisebbek mozija Lengemesék 2. - Tél a Nádtengeren rajzfilm 900 Ft

December 5. Fabula Bábszínház Mikulás ajándéka bábelőadás 1600 Ft

December 11. Legkisebbek mozija Masha és a medve: Masha dalai rajzfilm 900 Ft

December 12. Nefelejcs Bábszínház Kippkopp a hóban bábelőadás 1600 Ft

December 18. Legkisebbek mozija Cinemira-válogatás animációs rövidfilmek 900 Ft

December 19. Rutkai Bori Banda Mandulka és a karácsonyvár koncert 2300 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 kedves, zenés, élőszereplővel tarkított, a gyerekeket 
is szerepeltető bábelőadás Mikulás napján játszódik. 
Főhőse Balambusz, a jóságos kiskrampusz, aki ebben az 
évben először segíthet a Mikulásnak az ajándékok szét- 
osztásában. Egy váratlan pillanatban azonban eltűnik a zsák.  
A segítőkész nyúltestvérek és a kötelességtudó kiskram-
pusz kalandos úton visszaszerzik az ajándékokat, s minden 
jóra fordul. A történet végén megérkezik a Mikulás is.

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 14., vasárnap 10.00

Mikulás ajándéka
december 5., vasárnap 10.00



LEGKISEBBEK MOZIjA

Jegyár: 900 Ft

A Kuflik és az Akármi                                   szeptember 4., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 2021

Macskássy-klasszikusok                               szeptember 11., 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

Dargay-klasszikusok                                  szeptember 12., vasárnap 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 

Yakari - A mozifilm                                     szeptember 18., szombat 10.00
színes, belga-francia-német rajzfilm, 82 perc, 2020 

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



LEGKISEBBEK MOZIjA

Jegyár: 900 Ft

Hahó, Öcsi!                                                    szeptember 25., szombat 10.00
magyar ifjúsági film, 81 perc, 1971  

A film bemutatójának 50 éves évfordulója alkalmából.

Vízipók-csodapók - A mozifilm               október 3., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019

Dúdoló                                                    október 9., szombat 10.00
színes, magyar zenés rajzfilm, 46 perc, 2019 

● Népdal válogatás   ● Óvodás dalok válogatás
Gyerekdalok, mondókák, népdalok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Szaffi                                                      október 16., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 76 perc, 1984

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



LEGKISEBBEK MOZIjA

Jegyár: 900 Ft

Lúdas Matyi                                                október 17., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 75 perc, 1976

jános Vitéz                                         október 23., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1973

Jankovics Marcell emlékére, aki október 21-én lenne 80 éves.

Borka és a varázsruha                       október 30., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilmsorozat, 60 perc, 2014-2019

Osember - Kicsi az os, de hos!          november 6., szombat 10.00 
színes, angol-francia családi animációs film, 90 perc, 2018

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ ÚÚ ÚÚ



LEGKISEBBEK MOZIjA

Jegyár: 900 Ft

Shaun, a bárány és a farmonkívüli                november 7.,vasárnap 10.00
színes, angol animációs film, 86 perc, 2019

Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák           november 13., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 2020

Az erdo kapitánya                                      november 20., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1988 

Vili, a veréb                                                 november 27., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ



Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

LEGKISEBBEK MOZIjALEGKISEBBEK MOZIjA

Lengemesék 2. - Tél a nádtengeren           december 4., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 2018

Masha és a medve: Masha dalai         december 11., szombat 10.00 
színes, orosz rajzfilm, 88 perc, 2020

Mesefilmek                                           december 18., szombat 10.00 
a cinemira nemzetközi Gyerekfilm fesztivál válogatásában                          
színes, animációs rövidfilmek

Jegyár: 900 Ft



SZÍNEZOéé





MInDIG jó HELY!
kucko.puskinmozi.hu
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