CCXP19: Disney promove pré-estreia de ‘Frozen 2’ e painel
sobre suas próximas animações
Estúdio também levará ao festival conteúdos sobre “Dois Irmãos:
Uma Jornada Fantástica” da Disney Pixar e “Um Espião Animal”
São Paulo, 26 de novembro de 2019 – O Auditório Cinemark XD será dominado pela Disney no
sábado (7). Após anunciar o elenco de Star Wars, o estúdio confirma uma pré-estreia exclusiva
de “Frozen 2”, filme que chega aos cinemas no Brasil em 2 de janeiro. No mesmo dia, também
será realizado um painel sobre “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, da Disney Pixar, e “Um
Espião Animal”, longas de animação com estreias previstas para o primeiro trimestre de 2020.
A CCXP19 acontece entre 5 e 8 de dezembro, no São Paulo.
O diretor Chris Buck e produtor Peter Del Vecho de “Frozen 2”, abrem a programação do sábado
com uma première exclusiva para o público da CCXP19, ao lado de Fábio Porchat, voz brasileira
do personagem Olaf. Na sequência, o diretor e o produtor do fenômeno mundial vencedor do
Oscar®, Frozen, participam de um painel sobre o filme.
Já Dan Scanlon, diretor de “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, levará a plateia para uma
viagem incrível aos bastidores da nova aventura da Disney Pixar, que chega aos cinemas dia 5
de março. Os diretores Nick Bruno e Troy Quane encerram o line-up de animações Disney com
um painel dedicado ao divertido longa “Um Espião Animal”, que estreia dia 23 de janeiro em
todo o Brasil. A animação da Fox Animation-Blue Sky Studios-Chernin Entertainment terá as
vozes de Taís Araujo e Lázaro Ramos na versão dublada para o Brasil e apresenta trilha sonora
empolgante assinada pelo premiado produtor Mark Ronson.
Sobre Walt Disney Animation Studios
Combinando maestria artística e narrativa com tecnologia inovadora, The Walt Disney
Animation Studios é um estúdio de animação dirigido por cineastas e responsável pela criação
de alguns dos filmes mais queridos já produzidos. Localizado em Burbank, o WDAS continua
desenvolvendo o seu rico legado de inovação e criatividade, que se estende do primeiro longametragem totalmente animado, Branca de Neve e os Sete Anões em 1937, até o vencedor do
Oscar®- Frozen – Uma Aventura Congelante, o maior filme de animação de todos os tempos.
Entre as criações atemporais tem Cinderela, A Bela Adormecida, Mogli: O Menino Lobo, A Bela
e a Fera, O Rei Leão, Enrolados e o vencedor do Oscar® - Operação Big Hero.
Sobre Pixar Animation Studios
Pixar Animation Studios, Companhia subsidiária e de propriedade integral da The Walt Disney
Company é um Estúdio de cinema, vencedor do Oscar®, com capacidades técnicas e criativas na
arte da animação por computador de renome mundial. O Estúdio do norte da Califórnia criou
alguns dos filmes animados mais bem-sucedidos e queridos de todos os tempos, incluindo Toy
Story, Monstros S.A., Carros, Os Incríveis, Ratatouille, WALL•E, Up, Toy Story 3, Valente e
Divertidamente.
FOX

Presente no mercado nacional desde 1920, a Fox Film do Brasil é uma das empresas com maior
contribuição à indústria do entretenimento no país, atuando com destaque e garantindo a seus
filmes amplo e diferenciado apoio de divulgação. Dentre os grandes sucessos distribuídos pela
Fox, encontram-se: “A Favorita”, “ A Forma da Água”, "O Regresso", "Birdman", "DEADPOOL",
"A Culpa é das Estrelas", a franquia "X-Men", "Planeta dos Macacos", "As Aventuras de Pi",
"Cisne Negro", as franquias "Como Treinar Seu Dragão", " Rio" e "A Era do Gelo". A Fox também
tem uma área voltada para investimento e aquisição de títulos em língua estrangeira. No Brasil,
coproduziu e lançou inúmeros longas-metragens nacionais entre os quais os mais recentes:
“Lino”, "Em Nome da Lei", "Linda de Morrer" e outros sucessos como “Somos Tão Jovens",
"Nosso Lar", "Copa de Elite", “Assalto ao Banco Central”, "Ensaio Sobre a Cegueira", "Se Eu Fosse
Você 1 e 2", “Não Se Aceitam Devoluções”, “Divaldo – O Mensageiro da Paz”, entre outros.
CCXP19
Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2019
Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo - SP)
Ingressos: ESGOTADOS
Horários: Quinta-feira e Sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h
às 20h.
Sobre a CCXP – Em 2018, o festival recebeu 262 mil visitantes, batendo recorde de público e se
estabelecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do mundo. A CCXP já faz
parte do calendário cultural do país e este ano acontecerá entre 5 e 8 de dezembro, no São
Paulo Expo. Saiba mais em www.ccxp.com.br.
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