
 

 


Proposta Animação Casamento  
 
 

Antes de mais parabéns pelo vosso noivado, convido-vos a visitar nosso site 

www.kantagora.pt e a visitar www.facebook.com/Kantagora  

A animação é sempre feita por três pessoas que trabalham em exclusivo num só 
evento por dia, ambos Dj’s e animadores, Enterteiner e Coreografa, ótimos 
comunicadores e interativos. Abaixo vai encontrar tudo o que este pack inclui.  
 

 

Inclui os Seguinte Serviços;  

 EXTRA (Oferta)  - Acompanhamento sonoro cerimonia. (se for na quinta) 

  Musica ambiente durante a receção dos convidados.  

 Sinalização com uma música momento chave e á escolha dos noivos na entrada na 

sala. – Fazemos uma dinâmica com todos os convidados. 

 Música ambiente durante toda a refeição interior. 

 Algumas brincadeiras, StandUp e mensagens aos noivos nas trocas de pratos. 

(condicionado a existência de mesa para STAFF na sala)

 Abertura do baile com música á escolha ou criado por nós um MIX com várias 

músicas estudadas para uma coreografia. 

 Dj em vários estilos, abafando todos os estilos que menos gostam e sobressaindo as 

vossas preferidas. 
 

 Coreografa/Animadora de pista para momentos de várias coreografias. 

 Jogos e Brincadeiras em vários momentos durante a tarde e noite. 

 Photo repórter de toda a animação. (OFERTA EM FORMATO DIGITAL O trabalho não é 

profissional e não invalida um trabalho feito pela equipa fotográfica.) 

 Acompanhamento com som e música á vossa escolha no corte do bolo. 

 Projeção de vídeos (Noivos e Amigos). 

 

  

 

http://www.kantagora.pt/
http://www.facebook.com/Kantagora


 

 

Inclui o Seguinte Equipamento;  

 Som para welcome drink, exterior e corte do bolo. 

 Som para interior 5000wts. 
          - 2x subwoofer 18” ElectroVoice 
          - 2x Speaker 12” ElectroVoice 
          - 1x Monitor 12” ElectroVoice 

 Microfone sem fios. 

 Cabine de Dj iluminada. 

 Estrutura de truss em baliza 

 2 Projectores led Par . 

 2 Moving Heads Spot 

 2 Moving Heads Wash 

 Lazer. 

 Máquina de Fumo. 

 Pano de Led’s 

 Oferta Projector e Tela de projeção. 

 Deslocação e estadia incluída. 

 Sem limite de horário.  

Valor Animação – Consulta pelo email geral@kantagora.pt   
*Trabalhamos com contrato legal e sinalização da data a abater no valor total. 
Restante valor é pago em dinheiro no dia do casamento ou em transferência na semana do casamento.   
Deve ainda ter em conta refeição para 3 elementos da equipa. 
Quando a equipa não têm mesa de refeição na sala a responsabilidade sobre o material recai nos noivos 

na ausência da equipa 

A proposta é valida enquanto a data estiver em aberto, sendo que se a 
disponibilidade se alterar informamos por e-mail. 
 
 

 

Melhores Cumprimentos 
Kelly Gouveia – 960 352 666 

Idalecio Gouveia – 960 377 090 
 

mailto:geral@kantagora.pt

