HBO confirma Dafne Keen e Amir Wilson na CCXP
Worlds
Atores participam de um painel sobre ‘His Dark Materials’, no
Thunder Arena

São Paulo, 19 de novembro de 2020 – A CCXP Worlds e a HBO anunciam a participação
dos atores Dafne Keen e Amir Wilson. Pela primeira vez no festival, os protagonistas de
‘His Dark Materials’ – que interpretam os personagens Lyra Belacqua e Will Parry –
participarão de um painel no Thunder Arena, onde compartilharão as experiências de
atuar com daemons animados e os bastidores da série. Em 2020, o maior festival de
cultura pop do planeta acontece de forma totalmente virtual, nos dias 4, 5 e 6 de
dezembro. Para outras informações e o line-up já divulgado, acesse o
site www.ccxp.com.br.

A segunda temporada de ‘His Dark Materials’ está no ar desde segunda-feira, 16 de
novembro, com episódios inéditos todas as segundas-feiras, às 23h, na HBO e na HBO
GO. A nova temporada começa depois que Lord Asriel abre uma ponte para um novo
mundo e, perturbada com a morte de seu melhor amigo, Lyra, o segue e chega a uma
misteriosa cidade abandonada. Aos poucos ela e seu novo amigo Will descobrem que
seus destinos estão ligados. Ao longo da jornada, os jovens encontram ameaças
constantes e uma guerra que começa a se formar em torno deles. Enquanto isso, a Sra.
Coulter procura Lyra para trazê-la de volta a qualquer custo.
A CCXP Worlds já confirmou a participação de artistas como Jim Beaver, Édgar Vivar,
Lana Parrilla, Sean Maguire, Kathryn Newton, Vince Vaughn e Katee Sackhoff. Já são
mais de 30 quadrinistas anunciados, entre eles Dave Gibbons, Jill Thompson, Sara
Pichelli, Tom King e Emil Ferris. Este ano, o público poderá sentir a emoção de encontrar
seu artista favorito nas áreas do festival transportadas para o ambiente virtual como
Thunder Arena, Artists’ Valley, Game Arena e Creators & Cosplay Universe. A área de
estúdios ganha sua versão digital, a Hollywood Strip, e as lojinhas viram o Market Place,
enquanto o famoso estúdio de vidro marcará presença com a Omelete Stage.

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 estabe
lecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edi
ção especial CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e,
vai alcançar os lares de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras info
rmações em www.ccxp.com.br.

