
PROPOSTA ANIMAÇÃO CASAMENTOS

CERIMÓNIA CIVIL:

Oferta de som e microfone. (Quando o casamento se realizar na quinta)

COCKTAIL:

Som exterior - Música ambiente. (Fotografias e momentos espontâneos de animação) 

ENTRADA NA SALA:

Música especial Obs Temos ideias inovadoras.

REFEIÇÃO:

Música ambiente (Os noivos podem escolher as músicas)

ENTRE PEIXE E CARNE:

(Momento de grande euforia) O animador fará um brinde aos noivos apelando às

palmas da família, amigos e da mesa mais animada.

ENTRE CARNE E SOBREMESA:

MOMENTO "GALHOFA LATINO/AMERICANA" o que será ??

MOMENTO INFANTIL:

Animação surpresa para as crianças com  da mascote do panda e outra surpresa.oferta

DANÇA DOS NOIVOS/INÍCIO DA FESTA:

Os noivos ficam no meio da pista rodeados pelos convidados.

Obs.: Os nossos inícios de festa são tratados caso a caso por motivos de originalidade.

DURANTE TARDE/NOITE:

Repertório será diversificado com todos os géneros musicais. 

MOMENTO #DANCACOM'SENINGUEMTIVESSEAVER#: (Exclusivo CrazyDay)

Momento em que a ************** acontece...

FESTA HAVAIANA/LATINA:

Animação/coreografias com o público, ao ritmo das músicas latinas.
Obs.: Paro dar um toque de cor à festa serão distribuídos acessórios

.
Ex  saias havaianas, colares flores, chapéus e óculos coloridos.

MOMENTO BAILARICO:

O Reviver das músicas populares e da festa portuguesa.

FIESTA ESPANHOLA:

Interação/Dança com música Espanhola. 
Obs Alguns convidados serão trajados a preceito.

REFEIÇÃO/BUFFET (frios)

Música ambiente.

PARTY ANOS 80:

Momento hilariante com música dos anos 80, onde serão utilizadas as conhecidas

músicas daquela época.
Obs.: Para dar um toque de ironia serão distribuídos acessórios de animação.

REVENGE OF THE 90'S:

O reviver de músicas de uma década inesquecível.

BOUQUET:

Será cumprida a tradição do lançamento do Bouquet.
Obs Temos ideias originais.

BOLO:

Músicas especias no exterior, previamente escolhida pelos noivos.

KARAOKE EM GRUPO :(opcional)

Nesta interacção musical, os convidados serão divididos e irão cantar em grupos.

 MOMENTO "Discos Pedidos":

NOITE ATÉ AO FIM:

Dj, Festa e animação.

OUTRAS ANIMAÇÕES POSSÍVEIS: 

Limbo dance, jogo da cadeira etc. 

SITUAÇÕES AO DISPOR:

Passagem de vídeos, fotografias etc.

Aceitamos e adaptamos as ideias, contudo existem situações não
descriminadas, por motivos de originalidade e/ou de plágio.

Peça o seu orçamento para o e-mail: geral@crazyday.pt | 967 721 794


