Disney anuncia painéis na CCXP
Rich Moore e Phil Johnston apresentam WiFi Ralph
Alonso Ramirez celebra os 90 anos de Mickey Mouse
São Paulo, novembro de 2018 – A Disney anuncia dois painéis na CCXP 2018, que
ocorrem no dia 8 de dezembro: um dedicado a WiFi RALPH da Walt Disney Animation
Studios e um aos 90 anos de Mickey Mouse.
Os diretores Rich Moore e Phil Johnston, que participaram de ZOOTOPIA - ganhador do
Oscar® em 2016 - convidam os fãs para o painel de WiFi RALPH na CCXP 2018. O
animador brasileiro Renato dos Anjos, que trabalha no Disney Animation Studios, se
juntará aos diretores, bem como os dubladores da versão nacional, Tiago Abravanel (voz
de Ralph), MariMoon (voz de Vanellope), Rafael Cortez (Voz de Felix) e Giovanna
Lancelotti que empresta sua voz à destemida Shank, nova personagem da animação. WiFi
RALPH estreia no Brasil no dia 3 de janeiro de 2019.
Para celebrar os 90 anos da primeira aparição de Mickey Mouse, a Disney fará um painel
especial dedicado ao camundongo mais amado do mundo. Do Disney Television
Animation, o mexicano Alonso Ramirez Ramos (diretor e artista de storyboard) estará no
evento para falar mais sobre os curtas-metragens de Mickey Mouse que se passam no
Brasil, “Futebol Clássico,” que ele fez o storyboard e “Carnaval,” que ele dirigiu e fez o
storyboard.
No sábado, dia 8 de dezembro, a Disney marcará presença em boa parte da programação
do auditório principal, com uma série de painéis, conteúdos e surpresas especiais.
A Rádio Disney irá transmitir uma programação totalmente dedicada ao evento direto do
São Paulo Expo, em um estúdio ao vivo por onde passarão artistas e talentos nacionais e
internacionais.
Acompanhe todas novidades nas redes sociais:
MICKEY
Siga-nos no Instagram: @Mickeymouse_br
WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS
Site: http://disney.com.br/filmes
Curta no Facebook:https://www.facebook.com/DisneyMoviesBrasil
Siga-nos no Twitter: @disneystudiosbr

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 longa-metragem 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 os
vencedores do Oscar® - Operação Big Hero e Zootopia.
Sobre a The Walt Disney Company
A The Walt Disney Company, (NYSE: DIS), junto com suas subsidiárias e filiais, é uma
empresa diversificada internacionalmente, líder no segmento de entretenimento familiar
e de mídia, composta por cinco segmentos de negócio: grupos de comunicação, parques
e complexos turísticos, produção cinematográfica, mídias digitais e produtos de consumo.
A Disney integra o índice da bolsa de valores Dow 30, com receitas anuais em torno de
US$ 55,14 bilhões em seu último ano fiscal e uma capitalização de cerca de 158.4 bilhões
de dólares, em 24 de novembro de 2017.

