
 

No próximo dia 10 de Setembro, pelas 21h30 

 

Sofia Hoffmann apresenta "Rebirth" 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

 

Sofia Hoffmann apresenta, no próximo dia 10 de Setembro, pelas 21h30, o novo 

álbum "Rebirth" no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. A cantora portuguesa com 

raízes germânicas sobe ao palco para interpretar as composições do seu segundo 

álbum de estúdio.  

 

Com 11 temas, "Rebirth" toca nos universos do jazz, da música clássica indiana e da 

indefinível alma portuguesa. Distingue-se por um repertório que se estende entre a 

Broadway, o crooning clássico e cantautores eternos, e que percorre o ocidente e o 

oriente. 

 

Sofia Hoffmann apresenta, ao vivo, o disco que reuniu uma série de músicos 

internacionais e nacionais: um dos grandes nomes do jazz mundial, John Beasley, a 

sitar indiana de Arjun Verma, o músico indiano Gaurav Mazumdar e os enormes Rui 

Veloso e Rão Kyao. 

 

“O álbum “Rebirth” foi produzido durante o período da pandemia – momento de 

muita incerteza, que nos relembra a necessidade de criar música e arte novamente, de 

nutrir a diversidade e de nos entregarmos ainda mais à expressão, para reunirmos o 

oriente com o ocidente”, revela Sofia Hoffmann. 

 

 

Sofia Hoffmann apresenta-se, no próximo dia 10 de Setembro, pelas 21h30, no 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril. M/6. 

Preços: Concerto de 20€ a 25€ / Concerto + After Party de 40€ a 45€ 

Concerto: https://ticketline.sapo.pt/evento/rebirth-sofia-hoffmann-65854 

Concerto + After Party:https://ticketline.sapo.pt/pacote/concerto-after-

partybrrebirth-sofia-hoffm-65857 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. O acesso é livre, sendo que a partir das 

22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos acompanhados pelos 

pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  
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