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• 1. Egy kupac kufli − Szerintem mindenki legyen kufli! / JURIK Kristóf / 7’ 
o Egy nyári reggelen a kuflik meghívót kapnak a rétlakóktól a szilveszteri jelmezbálba. Ezen kicsit csodálkoznak, hiszen 

nyár van, de elhatározzák, hogy mindenképpen elmennek. Nekiállnak hát jelmezeket keresni maguknak. Feltúrják a 
lakóüregeiket, és mindegyik kufli talál is valami jelmeznek való kacatot. 

• 2. Hortobágyi darumese / LUGOSI István / 13'44" 
o A mese egy daru család költözéséről szól. A Hortobágy az úti cél, egy színes sziget, tele élettel, ám a kicsi daru 

semmit nem tud erről a világról. Szülei buzdítására azért csak nekiindul az unatkozó kamasz felfedezni a vidéket. 
Unkák, farkaspókok, rackajuhok, seregélyek és még sok más érdekes állat között vezet a kis daru útja, közben pedig 
szert tesz egy igazi barátra is egy puli személyében, aki lelkes szakértőként bevezeti a Hortobágy rejtelmeibe. 

• 3. Most kell! / Johann ETRILLARD / 3'29" 
o A kisfiút a munkába igyekvő apukája minden nap kora reggel a sztrádán viszi iskolába. A megszokott rutin 

fenekestül felfordul, amikor a kisfiúnak hirtelen pisilnie kell. 
• 4. A kockásfülű nyúl: Robotnyúl / BAKOS Barbara / 6'28" 

o Menyus egy robotnyúllal érkezik a játszótérre. A közelben játszó Kistöfi a robotot veszélyeztetve labdázik, ezért 
Menyus mérgében elrúgja a labdát, ami egy fán ragad. Kistöfi éktelen sírásba kezd. A Kockásfülű nyúl a segítségére 
indul, ám a robotnyúl megelőzi. A gyerekek mindnyájan a robotnyúllal szeretnének játszani, aminek az lesz az 
eredménye, hogy a kis robot beleesik a szökőkútba és elromlik. 

• 5. Vicces halak / Krishna Chandran A. NAIR / 6'21" 
o Az óceán közepén, egy csapat hal próbál megmenteni egy piros halat, aki a víz felszínén lebeg. Mindent 

megpróbálnak, hogy visszahúzzák a víz alá, hogy lélegezni tudjon a „hal”,ami igazából egy piros lufi. 
• 6. Citrom és Bodzavirág / Ilenia COTARDO / 2'41" 

o Két kolibritestvérnek különböző találmányokat kell megépítenie és összeszerelnie, hogy megoldják nagy gondjukat, 
és elrepülhessenek a többi madárral együtt. 

• 7. Felhők gyümölcse / Katerina KARHÁNKOVÁ / 10'29" 
o A kis Bolyhos története, aki hatalmas felfedezést tesz, amint legyőzi az ismeretlentől való félelmét. 

• 8. A sündisznó otthona / Eva CVIJANOVIC / 10'09" 
o A vadonban él egy sündisznó, aki rendkívüli módon ragaszkodik otthonához. Ez nagyon felbosszant négy vérmes 

fenevadat, és együttes erővel ostrom alá veszik a Sün házát. A film Branko Copic boszniai szerb író klasszikus 
meséje alapján készült. 

A Primanima az animációs elsőfilmesek nemzetközi 
versenye és fesztiválja. A program alapítói 2012-ben azzal a 
céllal hozták létre a fesztivált, hogy fiatal alkotók számára 
teret adjanak a bemutatkozásra, és hogy Budaörs kulturális 
életét művészeti és oktatási programokkal színesítsék. 


