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Beköszöntő
A mozi, mióta létezik,  
része életünknek.

A mozi nem csak szórakoztat, nem csak segít 
a hétköznapok fogságából kiszabadulni, hanem 
élményt ad. Egy-egy emlékezetesebb mozifil-
met, vagy egy különleges alkalomhoz kötött 
mozilátogatást örök emlékként hordozunk ma-
gunkban.

Ugye, mindenkinek vannak ilyen emlé-
kei? Amikor a családdal, a barátokkal vagy 
a tiniszerelmek idején a kedvessel moziba men-
tünk… Lehet, hogy ma már a vetített filmből 
csak képkockákra emlékezünk,  de lehet, hogy 
csak arra az izgalomra, ami megfogott bennün-
ket a vetítőteremben, ahogy elhalkult a közönség, 
és a film drámai pillanatait  csendben , halkan 
szipogva figyelte, vagy épp együtt nevetett a jó 
poénokon.

A mozi ugyanis közösségi élményt is ad, nem-
csak filmélményt. Ez a jó benne. És fontos, hogy 
mindenkinek legyenek ilyen kedves, átszellemült 
pillanatai az életében.

Budapesten moziünnepet tartunk a gyermek-
napi rendezvények sorában, Életrevalók címmel. 
Mozijaink, a Corvin, a Puskin, a Művész és a Toldi 
azoknak a gyerekeknek adnak ingyenes előadá-

sokat, akik nem, vagy csak nagy nehézségek árán 
tudnának moziba menni. Vagy azért, mert nincs 
miből, vagy azért, mert még nem része életüknek 
a mozifilm nyújtotta élmény.

Szeretnénk, ha ezek a gyerekek is részesülnének 
a nagy varázslatból, amikor nemzedékek mese-
hőseivel a filmvásznon találkoznak.  Jó lenne, ha 
az újabb nemzedék is a magáénak tudná szülei, 
nagyszülei mesehőseit, Vukot, Micimackót, vagy 
a klasszikus bábfőhőst, hakapeszi Makit.

Mert hál’ istennek, mindig jön egy újabb gene-
ráció, amelynek új és csakúgy, mint nekünk haj-
danán szép az a film, az a történet, ami a vászonra 
került. Vagy éppen meghatározó élmény a moziba 
menetel története. Jómagam is, mint nagyapa, 
unokáimat viszem ma már a moziba. Nekik már 
persze nem a Mágnás Miska ad filmélményt, mint 
nekem hajdanán. Sok év telt el azóta is, sok nagy-
szerű magyar és külföldi mozifilm született, és 
több nemzedék, amelynek mindig új, vagy meg-
újult filmek, történetek  adnak életre szóló szép 
üzeneteket filmszínházainkban.
Tarlós István
főpolgármester



Programok 
2012. május 26. szombat

Corvin Puskin
9.00 BonBon maTIné:  

Kacor király és A három kismalac 
mesés zenejátékok

10.00 Bognár SzIlvIa:  
Csintekerintő koncert

BonBon maTIné:  
Kacor király és A három kismalac 
mesés zenejátékok

11.00 VUK – filmvetítés A Kisvakond a városban – filmvetítés
14.00 A Kisvakond és az autó – filmvetítés
naPközben 
(9.30-16.00)

kézműveS foglalkozáSok, arcfeSTéS, lufIhajTogaTáS, 
BohócelőadáS

egész naP vuk gyermekrajz 
kIállíTáS

kISvakond foTó éS gyermek-
rajz kIállíTáS

2012. május 27. vasárnaP
Corvin Puskin

10.00 LEVENTE PÉTER:  
Varázs-óra – Móka Miki 
zsebszínháza – Kacagó koncert

nefelejcS BáBSzínház:  
Kippkopp és a nyári hónapok

10.30 Zakatoló Zenemozi
11.30 nefelejcS BáBSzínház:  

Kippkopp és a nyári hónapok

12.00 Fel! – filmvetítés

14.00 A Kisvakond nadrágja – filmvetítés

14.15 Lúdas Matyi – filmvetítés

15.30 A Kisvakond álmodik – filmvetítés
naPközben 
(9.30-16.00)

kézműveS foglalkozáSok, arcfeSTéS, lufIhajTogaTáS, 
BohócelőadáS

egész naP vuk gyermekrajz 
kIállíTáS

kISvakond foTó éS gyermek-
rajz kIállíTáS

Életrevalók
A Budapest Film Zrt. Életrevalók címmel gyermek-
nap előtti ingyenes mozihetet szervez rászoruló buda-
pesti gyerekek számára 2012. május 21. és 27. között 
a Corvin, Művész, Puskin és Toldi mozikban.

A program, amely a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi támogatásával 
valósulhat meg, jól tükrözi azt a törekvést, hogy a kultúrát minél széle-
sebb körben elérhetővé tegye, és elősegítse a jövő igényes filmnézőinek 
szemléletformálását. 

Az Életrevalók mozihét során a rászoruló (állami gondozásban vagy ne-
velőszülőknél élő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő) fővárosi gyerekek 
ingyenesen látogathatják az előadásokat és az ahhoz kapcsolódó progra-
mokat.

gyermeknap alkalmából május 26-27-én nyilvános, ingyenes progra-
mok várnak minden érdeklődőt a corvin és Puskin mozikban!



BonBon maTIné

Kacor király, A három kismalac
A mesék és a hangszerek világával ismerkedünk, kitűnő művészek muzsikálnak, 
Lukácsházi Győző pedig segít tájékozódni a klasszikus zene világának rejtelmeiben. 
Mi is a célja a Bonbon Matinéknak? Nos, hogy elsajátítsuk a színház- és koncertte-
rembe járás legelemibb szabályait. Játsszunk és tanuljunk, miközben kitűnő előadók
segítenek bennünket abban, hogy bejussunk a hangszerek és a zene csodálatos biro-
dalmába, megismerjük a legnagyobb zeneszerzőket, leghíresebb műveiket! A tubáról
kiderülhet, hogy nem nagytrombita, a bőgőről az, hogy inkább kacagni tud, mint sír-
ni, a hárfa nem virágzik tavasszal, az ütőhangszeresek, pedig nagyon békés emberek!
Ráadásul a sok „tudomány” mellé még ajándékot is kaphat az a gyermek, aki ügyesen
válaszol a kérdésekre! Aki eljön a Bonbon Matinékra, sok szép élménnyel lesz gazda-
gabb! Két közismert mese megzenésített változatával várjuk ezen a hétvégén a gyerme-
keket és felnőtteket. Kívánjuk, hogy Kacor királlyal és A három kismalaccal eltöltött idő 
felhőtlen szórakozást nyújtson minden kedves ifjú és örökifjú hallgatónknak!
A Bonbon Matiné előadásai egész évben megtekinthetők a Puskin moziban.

Kacor király
A falánk háziállatból hirtelen királlyá előlépett macskáról, és az őt csodáló, ugyan-
akkor tőle rettegő erdő népéről szól a történet. hogy mi a mese vége? Mindenki 
futott, amerre látott…

A három kismalac
három apróság felnőtté érésének folyamata a történet. Rögös út vezet a boldogulá-
sig, különösképpen, ha egy hatalmas ordas állja el az utat. Mi a tanulság? Soha ne 
add fel, és tanuld meg, hogy egységben az erő! A történetből megtudhatjuk azt is, 
hogy nem minden malacból lesz újévi lakoma.

Bognár SzIlvIa: 

Csintekerintő koncert
 „Énekszóval, versekkel
kézzel-lábbal, zenével
kukorodó jókedvvel…”

Bognár Szilviát számtalan együttes énekeseként, meghívott szólistaként hallhattuk 
már az Anima Sound Systemtől kezdve a Sebő Együttesen és a Makámon át a Szájról 
szájra nagysikerű hármasáig, vagy épp a Sator Quartetben Lovasi András sal karöltve, 
legutóbb pedig a Pannon dalokban Rost Andrea oldalán – hogy csak a legjelentő-
sebbeket említsük. Saját világzenei csapatát a hazai jazz, népzenei illetve világze-
nei produkciók neves előadóiból 2006-ban hívta életre. Gyümölcsöző együttmű-
ködésüket idáig három album fémjelzi.A közelmúltban született dalaik jó része 
gyermekeknek szól, melyek versekkel és játékokkal szeretetteljes, és zeneileg is 
színvonalas szórakozást ígérnek gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Ahogy 
az énekesnő fogalmazott „gombolyítjuk az énekeket, mint az aranyfonalat, oly-
kor dobbantunk, vagy épp csak a kezünkkel táncra perdülünk, még verssorokkal 
is dobálózunk, de amihez biztosan ragaszkodunk: hogy kunkorodó jókedvünk 
minket el ne hagyjon!”

Bognár Szilvia – ének; Bede Péter – szaxofon, furulya; Gerzson János – oud, gitár
Gyulai Csaba – ütőhangszerek; hegedűs Máté – gitár
zeneszerző: Kovács Zoltán – nagybőgő
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döBrenTey IldIkó – grylluS vIlmoS – levenTe PéTer:

VARáZS-óRA – Móka Miki zsebszínháza 

KACAGó KONCERT
Péter bátyó és a gyerekek a semmiből varázsolnak valamit, a bűvész a valamit tünteti el a sem-
mibe. hogyan? Égbőlpottyant szerepeket játszunk, jelmezek-díszletek nélkül, szárnyaló kép-
zeletünk és játékos kedvünk mégis benépesíti a színpadot és a nézőteret egyaránt.

Levente Péter, Móka Miki szerepét 1965-ben játszotta először. Szeretettel várja azokat a nagy-
szülőket, szülőket, akik szívesen emlékeznek azokra a szép együtt töltött percekre és elhozzák 
unokáikat, gyermekeiket, hogy ők is átélhessék e délelőttök varázsát. Társa a zsebszínházban 
habók János mikro-mágus, aki a bűvészet olyan talentumával sáfárkodik, amely csak kivált-
ságosok adománya; ámul-bámul és kacag majd a családok apraja-nagyja. Meglepetés vendé-
günk: hakapeszi Maki burmai unokaöccse, Barnabás, a majom, Török György bábjátékosunk 
jóvoltából.

nagy varázsló – Levente Péter; kis varázslók – A gyerekek;  
Bűvész –habók János és Rózsa hajnalka; Bábos – Török György

Zakatoló Zenemozi
A Budapest Film Zrt. új kezdeményezése, a Zakatoló Zenemozi egyedülálló mesekoncert, ahol 
a jól ismert rajzfilmek és diafilmek újraértelmezve, élőzenével kiegészülve jelennek meg a vász-
non. A mozi varázslatos hellyé alakul, mikor elsötétül a terem, a gyerekek is érzik, hogy itt va-
lami izgalmas, valami új dolog történik: beindul a mozigép, megelevenedik a vászon, peregni 
kezd a mesefilm és megszólal a zenekar.

A Budapest Film Zrt. Nagy Krisztián Tódort kérte fel a Zakatoló Zenemozi zenéjének meg-
komponálására. A zenész 2005-ben alapította a Syntax Cinema Orchestrát, Magyarország első, 
mai napig egyetlen mozizenekarát. A némafilmeket is gyakran kísérő együttes tagjai mind 
jazz és klasszikus zenészek. A műsorban bemutatott régi mesefilmek jellegzetes zenei betéteire 
és dallamaira épülve egy nagy részben megkomponált, kis részben pedig improvizált koncert 
készült. A zenekar a gyerekek zenei világához illő, érdekes hangszereken is játszik, úgy, mint 
a kazoo, a vihardob, a tilinkó és a kalimba. A műsor után a gyerekek kézbe vehetik, kipróbál-
hatják a hangszereket, találkozhatnak, beszélgethetnek a zenészekkel. A közel háromnegyed 
órás műsorban öt mesefilmet, többek között a Leó és Fred, a Kockásfülű nyúl, a Kétbalkezesek és 
a Magyar népmesék egy-egy epizódját és két diafilmet vetítenek élőzenei kísérettel. A műsorra 
főleg a 3 és 10 év közötti gyerekeket várjuk, és persze bárkit, aki részese szeretne lenni ennek 
a nem mindennapi mozi-, koncert- és meseélménynek. 
A Zakatoló Zenemozi előadásai egész évben megtekinthetők a Puskin moziban! 

a zakatoló zenemozi zenészei: Nagy Krisztián Tódor – orgona, melodika, hang; Sütő Már-
ton – gitár; Kiss árpád – trombita; Vereb Szabolcs – szaxofon; Palatinszky Márton – basszus-
klarinét; Nagy Péter – nagybőgő; Badics Márk – dob; Bernáth Atom Tamás: mesemondó
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nefelejcS BáBSzínház: marék veronIka – erdélyI erIka

Kippkopp és a nyári hónapok
Marék Veronika népszerű gesztenyefiguráinak története elevenedik meg a Nefelejcs  
Bábszínház előadásában. Megtudjuk, hogyan tölti Kippkopp és Tipptopp a nyarat, milyen 
kalandokba keverednek pipacsszedés közben, hogyan készítenek virágkalapot. A vidám ze-
nékkel tarkított történet elsősorban óvodás, kisiskolás korú gyerekeknek szól. 
Bábszínházi előadásaink egész évben megtekinthetők a Puskin moziban! 

fIlmveTíTéSek: 

VUK (színes, magyar rajzfilm, 74 perc)
Hipp, hopp, jön Vuk! 
Dargay Attila legnépszerűbb rajz-játékfilmje, a Vuk. Megható története megunhatatlan. 1981 
és 1989 között hazánkban közel 2,5 millióan látták és ezzel az évtized legnézettebb magyar 
filmje volt. 
A rókacsaládban „gyermekáldás” van. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők 
úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, 
a híres Karak veszi pártfogásába. Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk remek tanít-
ványnak bizonyul, és Karak legnagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik.
vuk gyermekrajz kIállíTáS májuS 21-Től megTekInTheTő a corvIn 
mozIBan!

Fel! (színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 96 perc)
A 78 éves Carl Fredricksen felesége elvesztése óta magányosan, visszahúzódva éli minden-
napjait. Az öreg házára szemet vet az a társaság, amely a környék telkeit már felvásárolta. 
Carlt azonban odaköti a sok emlék, köztük az a fénykép, amelyet nézve arról álmodoztak 
a nejével, hogy elutaznak a világ legnagyobb vízeséséhez. Az álmait sirató öregúr merész 
tettre szánja el magát. Kihasználva egykori léggömbárusi gyakorlatát egyetlen éjszaka alatt 
fellufizza a házát, és reggel, mielőtt az idősek otthonába szállítanák, felemelkedik vele a leve-
gőbe. Dél-Amerika felé veszi az irányt, hogy megvalósítsa élete legnagyobb kalandját. Útjára 
egy potyautas kisfiú is elkíséri.

Kisvakond rajzfilmek 
Ki ne hallott volna Krtekről, a vakondról? A Kisvakond kedves figurája már 1967 óta létezik 
a cseh Zdenĕk Miler jóvoltából. Sorozatunk hőse kalandjai során megismeri a fenti világ 
izgalmait és barátokat is szerez.
a Szerző IlluSzTrácIóIBól kISvakond foTó- éS gyermekrajz kIállí-
TáS valamInT kISvakondoS jáTékváSár a PuSkIn mozIBan!

Lúdas Matyi (színes, magyar rajzfilm, 70 perc )
A klasszikus Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi, a szegény, furfangos liba-
pásztor kisfiú története elevenedik meg Dargay Attila ma már klasszikussá vált rajzfilmjé-
ben. A film igazi csemege. A remek figuráknak kiváló magyar színészek kölcsönzik a hang-
jukat, és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi Bárdos Tamás fantasztikus zenéje csendül fel.




