Paramount anuncia Henry Golding e Larry Hama em painel
exclusivo de ‘G.I. Joe Origens: Snake Eyes’ na CCXP Worlds
Criador dos gibis dos G.I. Joes e o protagonista do novo filme se encontram
no festival para conversar sobre a volta da franquia aos
cinemas no Thunder Arena. Estreia no Brasil está prevista para 2021
São Paulo, 25 de novembro 2020 - A CCXP Worlds e a Paramount Pictures anunciam um
painel exclusivo do filme ‘G.I. Joe Origens: Snake Eyes’, no Thunder Arena. Será um
encontro animado e inusitado entre o criador e a criatura: o artista Larry Hama e o
ator Henry Golding, que vive Snake Eyes no filme, vão conversar sobre as origens do
personagem, a versão criada para o cinema e como Golding se preparou para o filme
que tem estreia prevista para outubro de 2021. 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.
Larry Hama é um escritor, desenhista, ator e músico, mas é realmente conhecido por
ser o "pai" dos bonecos G.I Joe. Larry criou os gibis dos G.I. Joes e escreveu os famosos
cartões de arquivo que vinham no verso dos brinquedos. Lançada originalmente em
1964, nos Estados Unidos, como uma coleção de action figures da Hasbro, a equipe
original dos G.I. Joe era composta por quatro personagens de 30 cm, vestidos com
uniformes de diferentes organizações das forças armadas. Fora dos EUA esles tinham
diversos nomes como “Action Man”, ‘Adventure Man”, “Action Force”, “Combat Man”
e no Brasil, “Comandos em Ação”. Hama também escreveu todas as 155 edições da série
licenciada de quadrinhos G.I. Joe, que durou de junho de 1982 a dezembro de 1994.
Já Henry Golding nasceu na Malásia, mas mudou-se para a Inglaterra aos 10 anos e, aos
14, começou a estudar teatro. Sua fama internacional aconteceu logo depois
da sua estreia nos cinemas com o filme “Podres de Ricos” (2018), no qual atuava ao lado
de Constace Wu e que foi indicado ao SAG de melhor elenco em filme. O ator também
pode ser visto em longas como “Um Pequeno Favor” (2018), “Uma Segunda Chance
para Amar” (2019) e “Magnatas do Crime” (2019). Em outubro de 2021, ele estreia
como protagonista na franquia G.I Joe, na qual irá interpretar o mestre das artes
marciais - Snake Eyes.
A CCXP Worlds já confirmou a participação de artistas como Dafne Keen, Amir
Wilson Jim Beaver, Edgar 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 Geek Hall, 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 à 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.
FREE EXPERIENCE - Sem custo, com cadastro
•
•

Acesso à plataforma CCXP Worlds*
Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
a Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe**
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
**Não inclui acesso à Masterclasses
DIGITAL EXPERIENCE – Valor: R$ 35,00
• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Descontos em parceiros
• Pré-venda CCXP21
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente

Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.
HOME EXPERIENCE - Valor: R$ 35,00 + R$ 21,00 de frete
•

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com
cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds
• Descontos em parceiros
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Pré-venda CCXP21
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
EPIC EXPERIENCE - Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete
•

Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades
exclusivas*
• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo
o Thunder Arena, Artists’ Valley, Creators Universe, Omelete Stage e
Cosplay Universe
• Acesso exclusivo à masterclasses
• Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP
Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca,
pins, stickers, dois cordões e tag de porta
• Descontos em parceiros
• Credencial digital da CCXP Worlds
• Pré-venda CCXP21
• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21
*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser
cobrados separadamente.
Informações para a imprensa - Approach Comunicação
ccxp@approach.com.br
João Ricardo Barbedo (Atendimento) I 21 99992-0224
Jullia Bustamante (Atendimento) I 21 99599-0015
Adriane Constante (Coordenadora) I 21 99416-6512
Fabiana Guimarães (Diretora) I 21 99476-4050

