


gryllus vilmos
maszkabál - koncert
január 30., vasárnap 10.00

Jegyár: 2500 Ft

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!
Tarka-barka sapka, sál,
málnaszörp és szalmaszál:
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: Ő
ry Dániel



kolompos együttes
furulyás palkó - koncert

február 20., vasárnap 10.00

Jegyár: 2500 Ft

Barna György – hegedű, gitár 

Nagy Zoltán – tambura , mese 

Szántai Levente – harmonika, játék 

Timár Sándor – brácsa 

Végh Gábor – nagybőgő 

Dramatikus játék bábukkal, élő szereplőkkel, muzsikával: hogyan találja meg a királykisasszony párját  
a juhászlegény személyében? A juhait elvesztő pásztor vagy pásztorlány zenés történetének meseszerű 
feldolgozása, a Kolompos együttestől megszokott, remek hangulatban.

Előadók: 



rutkai bori banda
hosszúfeju királyfi lakodalma - koncert
március 20., vasárnap 10.00

Jegyár: 2500 Ft

„Rózsaszoknya szirma lebben, táncolunk majd kinn a kertben, tavasz-télnek ritmusára, rózsák labirintusában”  
‒ éneklik a sziromruhás tündérek és mohasapkás manók. Szomszédok, barátok és messzi földről jövő vendégek 
egy-egy dalt hoznak ajándékba az ifjú párnak. Mivel maga a vőlegény is egy kicsit furcsa  ‒ hiszen szép hosszú fején 
akár elférne még több szem, száj, sőt orr és fülcimpa is ‒ ezért ne csodálkozzunk azon, hogy a násznép is csupa 
különleges figura. A Csudabogár például mind a hat lábán másfajta zoknit visel, a Küklopsznak viszont csak egy 
szeme van, az Űrhering nem a Zsebtengerben úszik, hanem az égben keringőzik, a kukutyini csigák pedig gyorsab-
bak a versenyautóknál. 

A zenekar vidám tavaszi koncertjére nemcsak 
a gyerekeket várjuk táncolni, pattanjanak fel a 
moziszékről a szülők, nagyszülők is, hiszen ebben 
a mesebeli lakodalomban az egész család együtt 
bulizhat!

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

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.

A dalokat Szula Miklós hangszerelte.

Jegyár: 1800 Ft

Boribon egy szép szánkót, és sok-sok kék  
mackót kap ajándékba születésnapján. 
Boldogan játszik a mackókkal, s mikor végre 
hull a hó, elindulnak Annipannival szánkózni.

Marék Veronika Boribon mackói és Annipanni 
hull a hó című mesekönyvei alapján készült 
vidám, zenés bábelőadás.

Zene: Erdélyi Barnabás

marék veronika – erdélyi erika:

boribon és a hóember
január 23., vasárnap 10.00

marék veronika – erdélyi erika:

sündisznócska lovagol
február 27., vasárnap 10.00



nefelejCs bábszÍnház

marék veronika – erdélyi erika: 

kippkopp a fuben
március 13., vasárnap 10.00 

Jegyár: 1800 Ft

vlagyimir szutyejev: 

okoska botocska
április 10., vasárnap 10.00

Bábelőadásunkban süni és nyuszi együtt indul-
nak haza, mert egyedül olyan unalmas volna.  
Kalandok sorozata kezdődik, s az út vé-
gére a nyuszi, és a gyerekek is megtudják,  
milyen hasznos is lehet egy botocska, ha okos 
és jószívű aki használja.

Bábszínpadra alkalmazta: Erdélyi Erika
Zene: Szula Miklós

„Ki játszik ilyet, majd megmondom milyet!  
Fogócskázzunk itt a réten, szaladjunk, és kacag-
junk! fussunk, fussunk, kergetőzzünk, nem baj  
ha elfáradunk!”
Végre elmúlt a tél! Kippkopp elindul a zöld  
réten, hogy játsszon egy nagyot. De vajon kivel?  
A szöcskékkel, a hangyákkal vagy a katicával?
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fabula bábszÍnház 

Jegyár: 1800 Ft

Kurtafarkú érzékeny, félénk kis nyuszi, nem olyan  
talpraesett, mint Nyúl anyó másik fia, Tappancs.

A történet mégis úgy alakul, hogy Tappancs kerül baj-
ba és senki más nem segíthet rajta, csak a gyámoltalan 
Kurtafarkú. Egy hosszú kalandos út során a félénk kis  
nyusziból igazi bátor nyulacska lesz.

Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac 

és a melegszívű Manócska felejthetetlen történetei  

elevenednek meg a bábszínpadon. Az előadás Bálint 

Ágnes eredeti meséjéből íródott, s nagy sikerét az  

emlékezetesen kedves bábfigurák garantálják.

mazsola
február 6., vasárnap 10.00

a bátor nyulacska 
március 6., vasárnap 10.00



fabula bábszÍnház

Jegyár: 1800 Ft

A Vuk című mesejáték Fekete István regényének feldol-
gozása. Vuk, a kis róka sok-sok kalandot él át, míg felnő  
és a rókák népének védelmezője lesz.

A kiscica nagy szeretne lenni, mert nem engedi el az  
anyukája sehová egyedül. Az oroszlán kicsi szeretne len-
ni, mert vele senki sem játszik, senki sem törődik. Egy ta-
lálkozásuk alkalmával az erdőben szerepet cserélnek. Ebből 
rengeteg mókás helyzet adódik. Az előadás végére a Zsiráf 
Keresőszolgálat és az anyai szeretet révén minden meg-
nyugtatóan rendeződik, s kis hőseink is belátják, hogy a saját 
bőrükben jobban boldogulnak.

nagy akarok lenni!
március 27., vasárnap 10.00

vuk
április 24., vasárnap 10.00



legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

egy kupac kufli                                                január 8., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 71 perc, 2017

Égigéro fu                                                     január 9., vasárnap 10.00 
színes, magyar komédia, 80 perc, 1979

mi újság, kuflik?                                         január 15., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 77 perc, 2019

vízipók-csodapók - a mozifilm                  január 16., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019 

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ ÚÚ



Január 8. Legkisebbek mozija Egy kupac kufli rajzfilm 1100 Ft

Január 9. Legkisebbek mozija Égigérő fű mesefilm 1100 Ft

Január 15. Legkisebbek mozija Mi újság, kuflik? rajzfilm 1100 Ft

Január 16. Legkisebbek mozija Vízipók-csodapók - A mozifilm rajzfilm 1100 Ft

Január 22. Legkisebbek mozija A kuflik és az Akármi rajzfilm 1100 Ft

Január 23. Nefelejcs Bábszínház Boribon és a hóember bábelőadás 1800 Ft

Január 29. Legkisebbek mozija Mancs őrjárat: A film animációs film 1100 Ft

Január 30. Gryllus Vilmos Maszkabál koncert 2500 Ft

Február 5. Legkisebbek mozija Vadlovak - Hortobágyi mese természetfilm 1100 Ft

Február 6. Fabula Bábszínház Mazsola bábelőadás 1800 Ft

Február 12. Legkisebbek mozija Ősember - Kicsi az ős, de hős! animációs film 1100 Ft

Február 13. Legkisebbek mozija Shaun, a bárány és a Farmonkívüli animációs film 1100 Ft

Február 19. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák rajzfilm 1100 Ft

Február 20. Kolompos Együttes Furulyás Palkó koncert 2500 Ft

Február 26. Legkisebbek mozija Yakari - A mozifilm rajzfilm 1100 Ft

Február 27. Nefelejcs Bábszínház Sündisznócska lovagol bábelőadás 1800 Ft

Március 5. Legkisebbek mozija Lengemesék rajzfilm 1100 Ft

Március 6. Fabula Bábszínház A bátor nyulacska bábelőadás 1800 Ft

Március 12. Legkisebbek mozija Az erdő kapitánya rajzfilm 1100 Ft

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



Március 13. Nefelejcs Bábszínház Kippkopp a fűben bábelőadás 1800 Ft

Március 19. Legkisebbek mozija Vili, a veréb rajzfilm 1100 Ft

Március 20. Rutkai Bori Banda Hosszúfejű királyfi lakodalma koncert 2500 Ft

Március 26. Legkisebbek mozija Mancs őrjárat: A film animációs film 1100 Ft

Március 27. Fabula Bábszínház Nagy akarok lenni! bábelőadás 1800 Ft

Április 2. Legkisebbek mozija Szaffi rajzfilm 1100 Ft

Április 3. Legkisebbek mozija Lúdas Matyi rajzfilm 1100 Ft

Április 9. Legkisebbek mozija Vízipók-csodapók - A mozifilm rajzfilm 1100 Ft

Április 10. Nefelejcs Bábszínház Vlagyimir Szutyejev: Okoska botocska bábelőadás 1800 Ft

Április 16. Legkisebbek mozija Egy év Hoppifalván rajzfilm 1100 Ft

Április 17. Legkisebbek mozija Vuk rajzfilm 1100 Ft

Április 23. Legkisebbek mozija Masha és a medve: Masha dalai animációs film 1100 Ft

Április 24. Fabula Bábszínház Vuk bábelőadás 1800 Ft

Április 30. Legkisebbek mozija Cinemira-válogatás animációs rövidfilmek 1100 Ft

Május 1. Legkisebbek mozija A kuflik és az Akármi rajzfilm 1100 Ft

Május 7. Legkisebbek mozija Mirjam kalandjai bábanimációs sorozat 1100 Ft

Május 8. Legkisebbek mozija Lotte és az eltűnt sárkányok animációs film 1100 Ft

Május 14. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 3. - Játszótársak rajzfilm 1100 Ft

Május 15. Legkisebbek mozija Bogyó és Babóca 4. - Tündérkártyák rajzfilm 1100 Ft

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



legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

a kuflik és az akármi                                         január 22., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 72 perc, 2021 

mancs orjárat: a film                                         január 29., szombat 10.00
színes, amerikai-kanadai animációs film, 88 perc, 2021

vadlovak - hortobágyi mese                     február 5., szombat 10.00
színes, magyar-német-osztrák természetfilm, 91 perc, 2021

osember - kicsi az os, de hos!                  február 12., szombat 10.00
színes, angol-francia családi animációs film, 90 perc, 2018

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ

ÚÚ ÚÚ ÚÚ



legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

shaun, a bárány és a farmonkívüli                 február 13.,vasárnap 10.00
színes, angol animációs film, 86 perc, 2019

bogyó és babóca 4. - tündérkártyák            február 19., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 72 perc, 2020

yakari - a mozifilm                                     február 26., szombat 10.00
színes, belga-francia-német rajzfilm, 82 perc, 2020 

lengemesék                                                március 5., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 64 perc, 2017

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

az erdo kapitánya                                 március 12., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1988 

vili, a veréb                                           március 19., szombat 10.00 
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989

mancs orjárat: a film                                  március 26., szombat 10.00
színes, amerikai-kanadai animációs film, 88 perc, 2021

szaffi                                                     április 2., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 76 perc, 1984

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

ÚÚ
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legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

lúdas matyi                                                április 3., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 75 perc, 1976

vízipók-csodapók - a mozifilm         április 9., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019 

egy év hoppifalván                                         április 16., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilm, 71 perc, 2017

vuk                                                          április 17., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott
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legkisebbek mozija

Jegyár: 1100 Ft

masha és a medve: masha dalai                április 23., szombat 10.00 
színes, orosz animációs film, 88 perc, 2020

mesefilmek a                                               április 30., szombat 10.00 
nemzetközi gyerekfilm fesztivál válogatásában                          
színes, animációs rövidfilmek
● Hoppi mesék: A virágzó tó 7’  ● Cipelő Cicák: A zoknifa 7’  ● Városi legendák: Kirándulás 3’  ● Csillagfény 7’ 
● Kiki, a tollacska 5’  ● Meleg csillag 4,5’  ● Ölelj meg: A Nagy és a Kicsi 6’  ● A kis hajó, aki repülni akart 6,5’ 
● Bogyó és Babóca: A holdbogár  5‘  ● Puskás Öcsi és a barátai: A rongylabda 7,5’

a kuflik és az akármi                                          május 1., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 72 perc, 2021 

mirjam kalandjai                                                    május 7., szombat 10.00
színes, észt bábanimációs sorozat, 46 perc, 2019

Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott



Korhatár nélkül megtekinthető Hat éven aluliak  számára nem ajánlott

legkisebbek mozijalegkisebbek mozija

lotte és az eltunt sárkányok                    május 8., vasárnap 10.00
színes, lett-észt animációs film, 78 perc, 2019

bogyó és babóca 3. - játszótársak             május 14., szombat 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 70 perc, 2014

bogyó és babóca 4. - tündérkártyák          május 15., vasárnap 10.00
színes, magyar rajzfilmsorozat, 72 perc, 2020

Jegyár: 1100 Ft
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mindig jó hely!
kucko.puskinmozi.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK
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