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RAYA & DEN SISTA DRAKEN

Åldersgräns: 7år, 
(Barntillåten i vuxet sällskap)
Längd:  102 minuter

För länge sedan i fantasivärlden
Kumandra, levde människor och
drakar tillsammans i harmoni. 
Men när onda monster, kända
som Druuner, hotade landet 
offrade drakarna sig för
mänskligheten. Nu 500 år senare
har monstren återvänt och det är 
upp till en ensam krigare, Raya, 
att leta reda på den sista draken
för att kunna stoppa Druunerna 
för gott. Men hon får snart lära
sig att det behövs mer än drak-
magi för att rädda världen - man
behöver kunna lita på varandra 
också. 

Titta efter dessa karaktärer & 
saker medan du tittar på filmen 
& bocka av dem när du hittat dem. 
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Hösten 2021

Medlemskap löses på biografen men bokas i förväg via
www.laganbio.se. Bokad plats behålls hela terminen. 
Barn 200kr, Vuxna 50kr. Begränsat antal platser! 

Arrangörer: Markaryds Biograf i samarbete med 
Markaryds Kultur- och Fritidsförvaltning

RAYA & DEN SISTA DRAKEN



SCOOB!

Åldersgräns: Barntillåten
Längd: 90 minuter

Följ med Scooby från det att han 
är en liten hundvalp och för första
gången träffar Shaggy och får en
bästa vän för livet. Ni får också 
följa med när de ansluter sig till de
unga detektiverna Fred, Velma och 
Daphne för att bilda det berömda 
Mystery Inc. Nu, efter hundratals 
lösta fall och delade äventyr, ställs
Scooby och gänget inför sitt största
och mest utmanande mysterium 
någonsin: en sammansvärjning för 
att släppa lös spökhunden 
Cerberus på världen.

 

RYMDRESAN

Åldersgräns: Barntillåten
Längd:  74 minuter

Mariana drömmer om att bli 
astronaut och av en slump hamnar
hon och hennes styvbror Marcus 
ombord på Alberts hemmabyggda
raket, på väg tillbaka i tiden. Alberts
mål med tidsresan är att stoppa en 
olycka som tog livet av hans stora 
kärlek Lisa. Men först måste de 
stoppa en asteroid som hotar att 
förstöra jorden. Till sin hjälp har 
Albert sin sidekick Lemming, en 
talande lämmel. 

FAMILJEN BIGFOOT

Åldersgräns: 7år, 
(Barntillåten i vuxet sällskap)
Längd: 85 minuter

Pappa Bigfoot har blivit världs-
berömd, och vill använda sitt 
kändisskap till att förändra 
världen. När en viktig miljö-
organisation ber om hans hjälp 
att skydda ett naturreservat från 
att förgöras av ett stort oljebolags 
framfart tackar han ja. Men så 
försvinner han spårlöst, och 
familjen med sonen Adam i 
spetsen gör allt för att hitta 
honom och rädda reservatet. 
Givetvis följer björnen Wilbur och 
tvättbjörnen Trapper med på 
räddningsaktionen. 

TIS 26/10 KL 17.00

TIS 9/11 KL 17.00

SJÄLEN

Åldersgräns: 7år, 
(Barntillåten i vuxet sällskap)
Längd:  100 minuter

Har du någonsin undrat var din 
passion, dina drömmar och dina 
intressen kommer från? Vad är 
det som gör dig... till dig? Pixar 
Animation Studios tar oss med på 
en resa från gatorna i New York ut
till den kosmiska världen för att få
svaret på livets viktigaste frågor.

Pga Pandemin visades Själen
aldrig på bio i Sverige! Nu får du
chansen att se filmen där den är
som bäst! 

TIS 23/11 KL 17.00

TIS 12/10 KL 17.00
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