HBO TRAZ ATOR E CRIADORES DE ‘GAME OF THRONES’ PARA CCXP 2018
David Benioff, D.B. Weiss e John Bradley participam de painel na quinta-feira, 6 de
dezembro
São Paulo, 27 de novembro de 2018 – Momentos inesquecíveis esperam os fãs
de GAME OF THRONES durante a CCXP - Comic Con Experience 2018. Os criadores da
série, David Benioff e D.B. Weiss, junto com o ator John Bradley, que dá vida ao
personagem Samwell Tarly, farão parte do painel da HBO, que será dedicado à série que
revolucionou a história da televisão. Na quinta-feira, 6 de dezembro, às 18h30, eles
compartilharão suas experiências e desafios que enfrentaram ao longo das oito
temporadas do GAME OF THRONES.
Por oito temporadas, David Benioff e D.B. Weiss são os showrunners e produtores
executivos de GAME OF THRONE, baseada na saga épica As Crônicas de Gelo e Fogo, de
George R. R. Martin. A oitava e última temporada estreia em abril de 2019.
Já o inglês John Bradley, intérprete de Samwell Tarly, faz o filho mais velho do Lorde
Randyll Tarly, de Monte Chifre, e um dos aliados e amigos mais fiéis de Jon Snow. Seu
personagem desempenhou um papel importante na série por sua determinação em
desvendar os mistérios de Westeros.
Outros anúncios serão feitos antes do início do CCXP 2018. Para saber em primeira mão
as novidades da HBO no evento, acompanhe a hashtag #GOTXP.
Sobre HBO Latin America
HBO Latin America é a rede de televisão premium por assinatura, líder na região,
respeitada pela qualidade e pela diversidade de sua programação, que inclui séries,
filmes, documentários e especiais originais e exclusivos. A rede exibe também alguns
dos mais recentes blockbusters de Hollywood, antes de qualquer outro canal premium.
Os conteúdos são exibidos em HD em mais de 40 países da América Latina e do Caribe
por meio dos canais HBO®, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, MAX, MAX
Prime, MAX UP e o canal básico Cinemax®. A programação é oferecida também por meio
de várias plataformas, como a HBO GO® e HBO On Demand®. HBO Latin America é uma
joint venture entre Home Box Office, Inc. (subsidiária da Warner Media, LLC) e Ole
Communications, Inc.
Acesse o site http://www.HBOLApress.com para ver novidades e baixar materiais da
HBO.
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Sobre a CCXP
A CCXP reúne fãs, profissionais e empresas em uma grande celebração, repleta de novidades
do universo geek e da cultura pop. Em 2018, o evento chega a sua quinta edição e vai comemorar
os 80 anos do Superman com atividades oficiais da DC Comics, que incluem painéis com artistas
nacionais e internacionais. Em 2017, a CCXP – maior evento de cultura pop do planeta
– recebeu 227 mil pessoas e abrigou o maior Artists’ Alley do Hemisfério Sul – com 515
ilustradores e quadrinistas de 15 países. O evento é realizado pela Omelete Company,
Chiaroscuro Studios e PiziiToys. Para saber mais, acesse: www.ccxp.com.br.
Serviço CCXP
Data: De 06 a 09 de dezembro de 2018
Horários:
●

Quinta-feira (06 de dezembro) - 12h às 21h

●

Sexta-feira (07 de dezembro) - 12h às 21h

●

Sábado (08 de dezembro) - 11h às 21h

●

Domingo (09 de dezembro) - 11h às 20h

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo – SP.
www.ccxp.com.br
www.facebook.com/CCXPoficial/
www.twitter.com/CCXPoficial
https://www.instagram.com/ccxpoficial
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