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Cory Henry apresenta o CASIO CT-X5000: 
 

CASIO lança videoclipe com   
Cory Henry ao teclado do modelo de topo da nova série CT-X 

 
                

Norderstedt, 4 de junho de 2018 – Após a visita de Cory Henry à CASIO durante a Feira 

Internacional de Música para apresentar a nova série de teclados CT-X, a parte dois da 

cooperação de sucesso segue agora: a CASIO lança um novo videoclipe, hoje, com Cory 

Henry ao teclado do novo CT-X5000.  

 

Cory Henry ao teclado do CT-X5000 durante a filmagem do vídeo 

 

O vídeo foi filmado em Frankfurt am Main num “casulo de luz” de 16 metros de comprimento 

com a forma de um zepelim, que foi instalado no relvado de Niebelungenallee, no bairro de 

Nordend, em Frankfurt, durante o “Luminale 2006”.  

 

Cory Henry preparou a faixa, que está a ser lançada, antes da filmagem e – de acordo com 

o que declarou – divertiu-se imenso com o novo CT-X5000: “Adorei gravar a faixa para o 

vídeo – a sério, estive em casa a improvisar durante horas”.   
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Link para o videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=TRkBsEBOzig 
 
Link para “Making Of”:  
 
https://youtu.be/fcoeqHNdPwc 
 
O download de fotos de alta resolução pode ser feito aqui: 
https://www.dropbox.com/sh/fe2odch5e01o0ki/AACLHkyPYiXfB2JFCB_g2OMGa?dl=0 
 
Estão disponíveis mais informações sobre a CASIO em:  

www.casio-music.de 

https://www.casio-music.com/de/casio-music-life/specials/ct-xspecial/ 

 

Contacto de imprensa: 

Birte Grothaus | CASIO Europe GmbH | Casio-Platz 1 | 22848 Norderstedt, Alemanha  

grothaus@casio.de | Telefone: +49 (0)40 528 65 585 

 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 

A empresa CASIO COMPUTER CO., LTD é um dos fabricantes líderes de artigos eletrónicos de consumo. A 

empresa foi fundada em 1957 e o seu empenho persiste no cumprimento do lema da empresa “criatividade e 

contribuição”. A gama de produtos da Casio, hoje, inclui relógios, câmaras digitais, dicionários eletrónicos, 

calculadoras, instrumentos musicais, projetores, terminais de telemóveis, sistemas de caixa registadora e muito 

mais. 
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