CCXP Worlds anuncia Vince Vaughn e Kathryn Newton
Painel da Universal Pictures leva ao Thunder Arena os dois
protagonistas do longa ‘Freaky: No corpo de um Assassino’, que
estreia no Brasil em 10 de dezembro
São Paulo, 11 de novembro 2020 – A CCXP Worlds e a Universal Pictures anunciam
a participação dos atores Vince Vaughn e Kathyrn Newton em um painel exclusivo do
filme ‘Freaky: No corpo de um Assassino’, no Thunder Arena. O longa, que estreia nos
cinemas do Brasil no dia 10 de dezembro, é uma mistura de terror, comédia e slasher,
com selo Blumhouse Productions. Em 2020, a CCXP Worlds acontece nos dias 4, 5 e 6
de dezembro de forma totalmente virtual. Para outras informações e o line-up já
divulgado, acesse o site www.ccxp.com.br.
No filme dirigido por Christopher Landon (franquia “A Morte Te Dá Parabéns”), a
personagem Millie Kessler, vivida por Kathyrn Newton, é uma adolescente
deprimida que enfrenta o último ano do ensino médio quando se torna o novo alvo de
um assassino em série conhecido com ‘O Açougueiro de Blissfield’ - interpretado por
Vince Vaughn. Durante o ataque, um punhal mágico faz com que a vítima e o serial killer
troquem de corpo e Millie tem apenas 24 horas para reverter a mudança ou irá
permanecer presa na forma de um maníaco de meia-idade para sempre.
A norte-americana Kathyrn Newton é conhecida por seus papéis em diferentes gêneros
do cinema e da televisão. A atriz participou de premiada serie ‘Big Little Lies’, da HBO,
no papel de Abigail - filha adolescente e rebelde de Reese Witherspoon. No
cinema, atuou em dois filmes que foram indicados ao Oscar e ao Globo de Ouro: a
comédia ‘Lady Bird - A Hora de Voar’, escrita e dirigida por Greta Gerwig, e o drama
policial ‘Três Anúncios para um Crime’, do diretor Martin McDonagh. Em 2017, ela foi
citada na lista ‘A Força dos Jovens de Hollywood’, da revista Variety.
Já Vince Vaughn é um profissional com diferentes qualidades. Além de ator, ele é
também comediante, produtor e roteirista reconhecido no universo do cinema
americano.
Seu
trabalho
mais
recente foi interpretando o
personagem Freddy Funkhouser na 10ª temporada de ‘Curb Your Enthusiasm’, da
HBO. O artista também atuou em ‘Seberg Contra Todos’, no qual contracenou com
nomes como Kristen Stewart, Anthony Mackie e Jack O’Connell. Em 2016, ele estrelou o
drama sobre a Segunda Guerra Mundial, ‘Até o Último Homem’, que foi indicado ao
Oscar em seis categorias e ao Globo de Ouro em três. Outros filmes de sua carreira
são ‘Penetras Bons de Bico’, ‘Separados pelo Casamento’, ‘Na Natureza
Selvagem’, ‘Encontro de Casais’ e ‘Os Estagiários’.
Como participar da CCXP Worlds

O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria Free, que dará direito a quase
todas as áreas do evento – com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns
conteúdos não liberados. Para ter acesso total às principais transmissões do festival,
basta adquirir o pacote Digital Experience (R$ 35,00). Nesta modalidade, o fã ainda
receberá uma credencial virtual, enviada por e-mail, além de outras funcionalidades e
interações, acesso a workshops e masterclasses e pré-venda da CCXP21.
Para quem gosta de viver a experiencia completa, o plano o Home Experience (R$ 35,00
+ RS 21,00 de frete) tem como diferencial o envio de um kit físico contendo a
credencial da edição, junto com um cordão, tag de porta, pin e stickers. Já
o Epic Experience (R$ 450,00 + RS 21,00 de frete) é feito para deixar o mundo dos fãs
ainda mais especial. Ele será composto por um kit com credencial física, produtos dos
estúdios e oficiais da CCXP – incluindo dois cordões, tag de porta, pin, stickers, balde de
pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster. Também haverá desconto no ingresso
da CCXP21 e venda exclusiva de colecionáveis Iron Studios.
Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope
Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo
mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edição especial CCX
P Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, vai alcançar os lares de fã
s do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras informações em www.ccxp.com.br.
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