
No próximo dia 17 de Dezembro, no Auditório 

 

“Duetos Crossover” no Casino Estoril 

com Yolanda Soares e Bruno Correia 
 

 

Yolanda Soares e Bruno Correia apresentam-se, no próximo dia 17 de Dezembro, pelas 21 

horas, no Auditório do Casino Estoril. A prestigiada dupla sobe ao palco para apresentar 

“Duetos Crossover”, um espectáculo arrebatador que concilia a Ópera com a música 

Pop/rock numa experiência imersiva de vídeo mapping. 

 

Em palco, duas das melhores vozes nacionais, dois dos artistas mais carismáticos em 

Portugal, unem-se para criar momentos arrebatadores junto do público com alguns dos 

temas mais conhecidos do mundo, que se tornaram célebres nas vozes de: Andrea Bocelli, 

Sarah Brightman, Luciano Pavarotti, Lara Fabian, Placido Domingo, Dulce Pontes, 

Amália, Montserrat Caballé, Freddy Mercury, Robbie Williams,  Evanescence, entre 

outros. 

 

A conhecida cantora lírica/crossover Yolanda Soares e, o vencedor de Rising Star, Bruno 

Correia apresentam um espectáculo magistral, com interpretações extraordinárias que 

marcam uma actuação inovadora e irreverente, propondo ao público outro olhar sobre a 

música clássica. 

 
Com um cenário mágico, “Duetos Crossover” propõem, ainda, algumas composições de 

Natal  bem conhecidas como, por exemplo, All I Want For Christmas Is You, Jingle Bells, 

Avé Maria de Caccini, You Raise Me Up etc. envoltos de um cenário mágico.  

 

By the Music produções  Direcção Artística: Yolanda Soares  

 

 

O Auditório do Casino Estoril recebe, no próximo dia 17 de Dezembro, a partir das 

21 horas, “Duetos Crossover”. M/6. Preço: 20€ a 25€. 

Bilhetes à venda em wwww.ticketline.sapo.pt 

 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será obrigatória 

utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, assegurando o 

distanciamento social. 
 

É de salientar que, o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” 

do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean 

Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 
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