Netflix leva os elencos de “La Casa de Papel” e “Esquadrão 6”
para a CCXP19
La Banda e O Esquadrão vão se encontrar em painéis repletos de
ação no domingo, com Ryan Reynolds, Michael Bay, Pedro
Alonso, Alba Flores, Darko Peric e muitos outros

São Paulo, 11 de novembro de 2019: Os painéis da Netflix na CCXP19 serão recheados
de ação. Por meio de um trailer fake postado nas redes sociais, o estúdio revelou hoje
suas principais atrações para o festival: as estrelas de “La Casa de Papel” – Pedro Alonso
(Berlin), Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Rodrigo de la Serna (Palermo) e
Esther Acebo (Estocolmo) – e do novo filme de Michael Bay, “Esquadrão 6”, incluindo
o astro Ryan Reynolds. O conteúdo divulgado ainda deixa no ar uma surpresa que o
público pode esperar no domingo (8), quando acontecem os painéis da Netflix.
O último dia festival – realizado entre 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo – também
contará com Gal Gadot e Patty Jenkins em um painel da Warner sobre “MulherMaravilha 1984”. Os últimos ingressos de domingo estão disponíveis pelo site
www.ccxp.com.br.
O painel sobre “Esquadrão 6” vai receber Ryan Reynolds e o elenco do longa dirigido por
Michael Bay – a mente por trás das franquias Bad Boys, The Rock e Transformers. Com
estreia mundial prevista para o dia 13 de dezembro, o longa narra a trajetória de seis
bilionários que forjam as suas próprias mortes e criam um grupo de elite para combater
o crime sem serem identificados.
Já La Casa de Papel chega ao evento este ano com um painel que reunirá os atores que
deram vida a alguns dos personagens mais queridos deste fenômeno mundial, que já foi
visto por mais de 34 milhões de pessoas. A série foi favorita na CCXP 2018, quando mais
de seis mil fãs participaram de um assalto na Casa de La Moneda como parte da
experiência do estande da Netflix.
Em sua 6ª edição, a CCXP promete uma grande celebração da cultura pop. Além de Ryan
Reynolds e do elenco de La Casa de Papel (Netflix), já estão confirmadas Gal Gadot e
Patty Jenkins, bem como Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollet-Bell,
Rosie Perez, Ella Jay Basco Cathy Yan (Warner). Os artistas das séries de TV também
estarão muito bem representados por Iain Gleen (Game of Thrones e Titans), Lana
Parrilla (Once Upon a Time) e Lesley-Ann Brandt (Lucifer), entre outros. Já o time dos
quadrinistas é capitaneado por Neal Adams e Frank Miller.

Ingressos CCXP
3º lote – de 1º de agosto até 4 de dezembro
Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).
Sexta-feira: (ESGOTADO)
Sábado: (ESGOTADO)
Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).
4 dias: (ESGOTADO)
Epic: R$ 1.500,00
Full: (ESGOTADO)
Unlock (evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento): R$
2.000,00
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)
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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