
Találkozzunk a 

Rajzfilmünnepen! 
 

 
Régi és új kedvenceket láthatnak a rajzfilmkedvelők országszerte a rajzfilm 

ünnepén, így Bicskén is. 

Idén negyven éves A kockásfülű nyúl.  Az évforduló kapcsán a 

Rajzfilmünnepen külön fejezetet szentelünk Richly Zsolt életművének, 

melynek keretében nem csak A kockásfülű nyúl epizódjainak megtekintésére 

nyílik lehetőség, de Richly Zsolt más,  animációs alkotásainak levetítésére is. 

Külön öröm, hogy a filmkínálatunkban bemutathatjuk Richly Zsolt tavaly 

bemutatott, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozatát is, melyet 12 

évtől 99 éves korig ajánlunk bárkinek megtekintésre. 

A belépés ingyenes! 
 

Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges! 
 

Rajzfilmek kicsiknek és 

nagyoknak! 
 

 
További információk: www.bicskemuvhaz.hu, 
2060 Bicske, Kossuth tér 20. Tel.: 22/951-299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. október 26. 

Petőfi Művelődési Központ 

Bicske 
 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

http://www.bicskemuvhaz.hu/


A BEMKK Petőfi Művelődési Központ szeretettel hívja és  várja a 
rajzfilmkedvelőket  az Országos Rajzfilmünnep  bicskei programjaira 
2018. október 26-án, pénteken egész nap a Művelődési Központba. 

 
Filmvetítések 
 
9:30 
Válogatás a legkisebbeknek  
Válogatás a Bogyó és Babóca, 
 Hoppi mesék és Pocoyo epizódjaiból. 
Műsoridő:60 perc 

 
Filmvetítés után ovis foglalkozás: 

rajzfilmhősök színezése 

 
 
10:30 
40 éves a Kockásfülű nyúl!  
(első évad) 
 

2018-ban ünnepeljük Richly Zsolt és Marék 

Veronika nagysikerű A kockásfülű nyúl 

rajzfilmsorozatának 40 éves évfordulóját.  Idén 

kitüntetett figyelmet kap a 40 éves kockásfülű 

nyúl.  

Műsoridő:89 perc 

 

A filmvetítés után kézműves foglalkozás: Készítsünk Kockásfülű nyulat 
 
Foglalkozásokat vezetik: Kiss Irén és Nagy Györgyné 
Vetít: Kun Zoltán 
 
 

14.00 
Minyonok  
A Minyonok c. nagysikerű amerikai számítógépes 
animációs film a kis sárga figurák történetét meséli 
el. 
Műsoridő: 91 perc 
 
A filmvetítés után kézműves foglalkozás: 
Minyon hűtőmágnes készítése 

 
 
16.00 
Luther I. (1-5. rész) 
Műsoridő: 65 perc 
 
Luther Márton életéről a középkori 
fametszetek stílusát idéző tízrészes 
rajzfilmsorozatot készített Richly Zsolt,  
Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező. 
A  sorozat forgatókönyvét Lackfi 
János József Attila-díjas költő 
készítette, a főcímzene alkotója 
Gryllus Dániel. 
 
17.30 
Luther II. (6-10. rész)  
Műsoridő: 65 perc 
 
A rajzfilm stílusa Richly szerint a középkori fametszeteket idézi. “Tipikusan 
német műfaj. A déli kultúrával szemben a kifejezőerő, az expresszivitás volt a 
lényege ennek a művészetnek. Nem szép akar lenni, hanem kemény.” 
 

A belépés ingyenes! 
Hívunk, várunk, gyertek! Csoportok jelentkezését várjuk! 


