HÃNG PHIM WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS TUNG RA ĐOẠN TRAILER MỚI VÀ
TẤM ÁP PHÍCH CHO BỘ PHIM “RAYA VÀ RỒNG THẦN CUỐI CÙNG”
CÁC DIỄN VIÊN LỒNG TIẾNG VÀ NHÂN VẬT ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Bộ phim mới tinh này sẽ được phát hành đồng thời trong các rạp chiếu phim và trên
Disney+ thông qua tính năng Quyền Truy Cập Đăc Biệt và ngày 5 tháng Ba, năm 2021.
ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM ĐOẠN TRAILER: https://youtu.be/1VIZ89FEjYI
ĐOẠN MÃ ĐÍNH KÈM:
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/1VIZ89FEjYI" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
TẢI VỀ TẤM ÁP PHÍCH VÀ CÁC HÌNH ẢNH:
https://wdsprod.box.com/s/fb48xt9ne8v4zt27vfx7mla1eu8gozpt
Hôm nay, hãng phim Walt Disney Animation Studios tung ra đoạn trailer mới kịch tính và hấp dẫn cho bộ
phim “Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng”. Và với đó là poster cùng hàng loạt hình ảnh mới vô cùng đẹp mắt.
“Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng” sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng xuất sắc, bao gồm Kelly Marie Tran
trong vai nữ chiến binh gan dạ Raya, Awkwafina trong vai rồng thần huyền thoại Sisu, Daniel Dae Kim
trong vai Benja - người cha thông thái của Raya. Tuyến phản diện của phim gồm Gemma Chan trong vai
công chúa Namaari - kẻ thù của Raya, Sandra Oh trong vai thủ lĩnh Virana - người mẹ quyền lực của
Namaari. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của Benedict Wong trong vai người khổng lồ Tong,
Izaac Wang hóa thân thành cậu nhóc lái buôn 10 tuổi tên Boun, Thalia Tran trong vai bé Noi nghịch

ngợm, Alan Tudyk trong vai Tuk Tuk – người bạn thân kiêm thú cưỡi của Raya, Lucille Soong trong vai
Dang Hu, thủ lĩnh của Long Trảo, Patti Harrison trong vai người thủ lĩnh Long Vỹ và Ross Butler trong vai
thủ lĩnh của Long Cốt.
“Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng” sẽ đưa người xem đến với một cuộc hành trình thú vị và hoành tráng tại
thế giới tưởng tượng của Kumandra - nơi con người và loài rồng chung sống hòa thuận từ lâu. Nhưng
khi một thế lực xấu xa đe dọa vương quốc, loài rồng đã hy sinh thân mình để cứu nhân loại. 500 năm đã
trôi qua, thế lực tà ác kia đã quay trở lại. Raya buộc phải một mình lãnh trọng trách nguy hiểm là truy
tìm rồng thần cuối cùng trong truyền thuyết để khôi phục lại vương quốc bị chia rẽ và đoàn kết người
dân. Nhưng xuyên suốt chuyến phiêu lưu, cô nhận ra rằng rồng thần không đủ để giải cứu thế giới.
Người dân còn cần phải học cách tin tưởng và đoàn kết với nhau.
Bộ phim do Don Hall và Carlos López Estrada cầm trịch, với Paul Briggs và John Ripa làm đồng Đạo diễn.
Osnat Shurer và Peter Del Vecho đóng vai trò Sản xuất. Qui Nguyen và Adele Lim chấp bút.
Bộ phim “Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng” của Walt Disney Animation Studios sẽ có mặt trên Disney+ với
tính năng Quyền Truy Cập Đặc Biệt tại hầu hết các thị trường của Disney+ vào cùng thời điểm ra mắt tại
rạp chiếu phim vào ngày 5 tháng Ba, năm 2021. Tính năng Quyền Truy Cập Đặc Biệt sẽ có giá $29.99.

Facebook: https://www.facebook.com/rayaandthelastdragon
Twitter: https://twitter.com/DisneyRaya
Instagram: https://www.instagram.com/disneyraya/
Hashtag: #DisneyRaya

