
No próximo dia 1 de Novembro, pelas 21 horas

Casino Estoril acolhe no Salão Preto e Prata
“Estas Tonne International Autumn Tour Envision 2022”

Estas Tonne regressa ao Casino Estoril no âmbito do “International Autumn Tour 
Envision 2022”. O experiente músico ucraniano sobe ao palco no próximo dia 1 de 
Novembro, pelas 21 horas, para protagonizar um novo concerto que promete 
conquistar o público no Salão Preto e Prata.

“Estas Tonne International Autumn Tour Envision 2022” convida-nos a desvendar 
uma nova história, que está a ser escrita neste preciso momento.
O encontro no espaço do som e do silêncio cria um estado especial de revelação que 
surge sempre que a perceção interage com a criatividade, desafiando os limites da 
nossa paisagem espiritual interior.

Sendo a arte mais "imaterial" e intangível, a música tem o poderoso impacto de 
despertar a nossa "ótica" interior, a nossa visão. Com os novos reinos que actualmente 
se manifestam à nossa volta, é tempo de usar a nossa perceção aprimorada e visualizar 
novos caminhos que conduzam ao bem-estar de todos.

A viagem sonora de Estas Tonne convida-nos a mergulhar numa experiência musical 
mais profunda, com o potencial de receber novas perspectivas sobre o nosso Eu e a 
nossa vida.

Recorde-se que, Envision 2022 é uma evolução da Vision 2020, uma tournée adiada, 
cuja intenção foi revista e está apostada em marcar o início de um novo capítulo.

Após ter esgotado o Salão Preto e Prata, em 2018, Estas Tonne regressa ao Casino 
Estoril para conquistar, uma vez mais, os seus numerosos fãs e admiradores.

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no próximo dia 1 de Novembro, 
a partir das 21 horas, o concerto de Estas Tonne M/6. Preços: De 45€ a 65€.

As reservas podem ser efectuadas: https://ticketline.sapo.pt/evento/estas-tonne-
michael-shrenvision-tour-2022-65593

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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