AG E NDA

15:30

21
22

SET

contagem regressiva
Garanta seu lugar para ver as atrações na maior tela de games do mundo.

16:00

abertura
No espetáculo de abertura, você verá um show
de luz e projeção mapeada com banda ao vivo!

16:30

ﬁght club
Superman, Mulher-Maravilha, Batman e outros heróis e vilões
da DC Comics se enfrentam no game da luta da Warner Bros Games
em um campeonato cheio de emoção!

17:15

campeonato PES
Alguns dos maiores jogadores de PES do Brasil se encontram nos
gramados virtuais da Game XP para o primeiro torneio de game
já disputado no Rock in Rio!

18:00

coxplay
Fantasia e ﬁcção se misturam com rock no Concurso Cosplay da Game XP,
que vale uma vaga para a grande ﬁnal na CCXP em São Paulo.

19:30

counter strike
Acompanhe ao vivo os melhores jogadores de CS do país
em disputas frenéticas e repletas de reviravoltas

20:00

encerramento
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SET

contagem regressiva
Garanta seu lugar para ver as atrações na maior tela de games do mundo.

16:00

abertura
No espetáculo de abertura, você verá um show
de luz e projeção mapeada com banda ao vivo!

16:30

ﬁght club
Superman, Mulher-Maravilha, Batman e outros heróis e vilões
da DC Comics se enfrentam no game da luta da Warner Bros Games
em um campeonato cheio de emoção!

17:15

campeonato PES
A Game XP tem a honra de receber Zico, o Camisa 10 do Flamengo e da
mítica Seleção de 82! O Galinho de Quintino vai narrar os jogos de PES
do dia do torneio na Oi Game Arena.

18:30

disney
Programação especial da Disney na Game XP.

19:30

coxplay
Fantasia e ﬁcção se misturam com rock no Concurso Cosplay da Game XP,
que vale uma vaga para a grande ﬁnal na CCXP em São Paulo.

19:45

counter strike
Acompanhe ao vivo os melhores jogadores de CS do país
em disputas frenéticas e repletas de reviravoltas!

21:00

encerramento
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15:30

contagem regressiva
Garanta seu lugar para ver as atrações na maior tela de games do mundo.

16:00

abertura
No espetáculo de abertura, você verá um show
de luz e projeção mapeada com banda ao vivo!

16:30

ﬁght club
Superman, Mulher-Maravilha, Batman e outros heróis e vilões
da DC Comics se enfrentam no game da luta da Warner Bros Games
em um campeonato cheio de emoção!

17:15

campeonato PES
A grande ﬁnal! Assista aos melhores jogadores de PES do Brasil
se enfrentando na maior tela de games do mundo! Com a narração
ao vivo e empolgante de Milton Leite!

18:30

coxplay
Fantasia e ﬁcção se misturam com rock no Concurso Cosplay da Game XP,
que vale uma vaga para a grande ﬁnal na CCXP em São Paulo.

19:30

counter strike
Acompanhe ao vivo os melhores jogadores de CS do país
em disputas frenéticas e repletas de reviravoltas!

20:00

games live
Um show de projeção visual com banda ao vivo.

21:30

encerramento

