


Apostando por uma dinâmica de trabalho inovadora, a NS Casamentos vem 
animando eventos de uma forma que só ela sabe.
Diferencia-se de outras empresas não apenas pelo atendimento personalizado 
que fornece aos seus clientes, mas também alta qualidade dos seus serviços e 
pela forma com os realiza.
Conta com uma equipa especialista na animação de casamento, oferecendo 
serviços de entretenimento tanto para o público adulto quanto infantil presente 
na celebração. Todos desfrutarão de uma grande magia, um humor insuperável e 
dançarão graças ao excelente trabalho. 



* Poderá ser adicionado mais instrumentos

Ver vídeo

GRUPO DE IGREJA
CANTOR • SAXOFONISTA • PIANISTA

https://www.youtube.com/watch?v=DNxzR3D528w


Serviço de Dj e coreografias

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente Aperitivos / Sunset
Coluna exterior para música no corte do bolo
Sistema de luzes
Sistema de som profissional

Serviço de Dj

SERVIÇO DJ E COREOGRAFIAS

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6C7r3yhQ66g


SERVIÇO DJ E COREOGRAFIAS + 
ILUMINAÇÃO PRO

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente Aperitivos / Sunset
Coluna exterior para música no corte do bolo
Sistema de Luzes
Sistema de som profissional
Sistema de luzes Profissional
Técnico de luzes

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/662328764582219/?vh=e&extid=0


SERVIÇO DJ E COREOGRAFIAS + 
ILUMINAÇÃO PRO + PAINEL LED

Sem limite de horário para finalizar
Coluna exterior para musica ambiente Aperitivos / Sunset
Coluna exterior para música no corte do bolo
Sistema de luzes
Sistema de som profissional
Sistema de luzes profissional
Técnico de luzes e Video
Personalização de Ambiente e Videos

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/2536113889998602/?vh=e&extid=0


Serviço Saxofonista
Aperitivos ou Corte de Bolo
Performance sublime para um ambiente perfeito

SAXOFONISTA

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/2094129017473839/?vh=e&extid=0


Serviço Violinista
Aperitivos ou Corte de Bolo
Ambiente perfeito entre o clássico e o moderno

VIOLINISTA

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1754070908146320/?vh=e&extid=0


Serviço Banda Cubana
Ritmos Latinos para um ambiente dançante nos aperitivos

BANDA CUBANA

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1916646218555454/?vh=e&extid=0


Serviço Viola & Voz
Vários estilos músicais para um ambiente perfeito

VIOLA & VOZ

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/2171937909785677/?vh=e&extid=0


Saxofonista & Voz
Musicas á escolha dos noivos e personalizadas para um momento perfeito

SAXOFONISTA & VOZ

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1025871104523755/?vh=e&extid=0


BABYSSITER E INSUFLÁVEL



CORTE DO BOLO

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1025871104523755/?vh=e&extid=0


BALÕES

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1877299832490093/?vh=e&extid=0


BOLAS DE SABÃO



FUMO RASTEIRO

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/2476505889345320/?vh=e&extid=0


PHOTOBOOTH

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=AOCf57Or5k8


SPARKLS



Iluminação em todo o espaço do corte de bolo
Programação com técnicos para um show incrivél

SHOW DE LUZES E ILUMINAÇÃO

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1k185N9yhG4


Carrinho na saída de igreja
Aguas , Sumos e salgados
Serviço personalizado pelo cliente

CARRINHO SAÍDA IGREJA



LETRAS LUMINOSAS

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/1999776683575740/?vh=e&extid=0


PISTA DE DANÇA



ILUMINAÇÃO ARRAIAL



SPARKULAR

Ver vídeo

https://www.facebook.com/nsgrupo/videos/443324909838964/?vh=e&extid=0


FUMO CO2 E PISTOLA CO2



BARTENDER



TRANSPORTES

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=39HKSc-iE1A



