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E-BOOK

Olá. Esse E-book é feito com o propósito de explicar tudo o que os noivos 

precisam saber sobre o sentido e o propósito de cada parte da cerimônia e como a 

música transforma cada momento de seu casamento. Mas, além disso você pode 

conferir como anda a organização do seu casamento ao final do E-book 

1 O SENTIDO DO CASAMENTO 

Antes de tudo, é importante ressaltar que nem todos os casamentos seguem 

esses padrões aqui descritos. Mas para uma melhor didática será apresentado os 

detalhes de uma cerimônia tradicional.  

A cerimônia de casamento sempre teve como alvo a princesa (noiva), para o 

qual o evento foi destinado. Há claramente, uma pré-disposição de todos os 

convidados a honrar e respeitar o momento da cerimônia, pois intrinsicamente toda a 

humanidade valoriza essa entrega da noiva para o noivo. Por isso que, de modo 

geral, os casamentos são cheios de glamour e o centro de toda cerimônia acaba sendo 

a noiva, pois o vestido branco simboliza o maior presente da festa, a entrega do 

maior bem de uma mulher para seu futuro marido.  

Então o casamento é legitimado e firmado por esse simbolismo que desde seu 

inicio até o nosso tempo tem valor inestimável.  

2 A MÚSICA DA CERIMÔNIA 

As musicas devem ser vistas como molduras que valorizam a obra de arte que 

é a cerimônia de um casamento. O foco sempre será a pintura (casamento), porém a 

moldura não pode ser tão pobre a ponto de descaracterizar o real valor do 

casamento, mas também não pode ser tão incrementada que mude o foco da 

cerimônia para a banda.  
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Por isso é mais do que importante tomar cuidado com músicas em CDs e 

Cantores famosos.  

O CD: Normalmente os noivos escolhem suas músicas, mas nem sempre 

sabem que é necessário realizar pequenos ajustes em todas as músicas para que em 

cada entrada seja apresentado o tema melódico e ainda ser rápido a ponto de iniciar e 

terminar no tom e momento exato.  

Cantores Famosos: Os noivos devem ser cautelosos a escolherem cantores 

famosos para realizar a cerimônia de seu casamento, pois nesses casos os cantores 

acabam tirando o foco da cerimônia podendo causar certos desconfortos durante o 

evento, como convidados querendo autógrafos, fotos e tumultos.  

Quando procurarem um grupo para cantar em seu casamento, é muito 

importante que procurem por pessoas especializadas, para garantir a qualidade de 

seu evento.  

A ADORNO EVENTOS oferece músicos experientes em cerimônias que têm 

capacidade técnico musical e em performance para tocar repertórios eruditos, MPB, 

chorinho, moderna, bem como músicas de outras culturas e épocas. Nossa formação 

é de “Coral”, “Orquestra” e “Banda”. Dessa forma, agrupamos instrumentos 

orquestrais, eletroacústicos e eletrônicos além de coral ou formações menores de 

canto (quarteto, trio, duo, solo). 

Além da qualidade e compromisso em uma execução personalizada, se você 

não possui o seu sonho em uma partitura musical, nós editamos a música para você.  

Também oferecemos todo o suporte necessário para ajudá-lo (s) a organizar 

seu evento. Com isso trazemos documentos explicativo para nossos clientes, a fim de 

ajudá-los em suas escolhas e se necessário oferecemos atendimento domiciliar. 
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3 A FUNÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Abaixo, uma breve descrição das funções de cada instrumento comumente 

usado em cerimônias de casamento. 

Piano e som: Essa é a combinação básica para qualquer casamento tradicional. 

O Piano é a base para qualquer outro instrumento que vir a tocar junto. Pode 

também ser executado sozinho em uma cerimônia, pois um bom pianista consegue 

fazer melodia e acompanhar ao mesmo tempo. 

Clarins (trompetes): São os instrumentos que trazem corpo imperial ao evento. 

Seu som é para anunciar a entrada de príncipes e princesas, fazendo jus ao momento. 

Também há diversidade em seu som, pois é ótimo para músicas agitadas como 

também em melodias lentas. 

Violinos: Instrumento essencial para dar elegância e glamour ao evento. 

Instrumento indispensável, além de ser esse que conduz a dama ou pajem até o altar. 

Saxofone: Instrumento com um dos sons mais lindos e mais famosos entre os 

ouvintes mundiais, que ajuda nas melodias como também é um dos mais charmosos 

da cerimônia. 

Percussão: Instrumento que juntamente com o piano, dá ritmo trazendo os efeitos 

mais necessários para uma fluência rítmica durante as cerimônias. 

Cantor(a): Nós temos cantores que compõem os melhores corais de SP como 

OSESP, Municipal entre outros. Esses cantores são aptos a cantar qualquer estilo de 

qualquer época. Com requinte necessário dão a sua cerimônia letra com vozes 

angelicais. 

Flauta transversal: instrumento com melodias doces que completam e 

correspondem a voz dos violinos, também podem acompanhar pajens e daminhas. 

Também pode-se acrescentar outros instrumentos orquestrais como trombone, 

trompa, clarinete, violoncelo, contrabaixo e viola. Eles ajudam a implementar e dar 

mais harmonia a todos os outros instrumentos.  
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Em casamentos personalizados pode-se usar instrumentos de música popular 

como bateria, violão, baixo elétrico entre outros. 

A ADORNO EVENTOS está a sua disposição para qualquer outro 

esclarecimento ou ajuda que seja necessário. 

Será que vocês já estão com tudo pronto? Faça seu Cheque List e organize o orçamento 

Preparação 

[     ] Convites e caligrafia  R$ 

[     ] Vestido e acessórios da noiva R$ 

[     ] Dia da Noiva  R$ 

[     ] Roupa do Noivo  R$ 

Subtotal R$ 

Cerimônia 

[     ] Aluguel do Local R$ 

[     ] Decoração R$ 

[     ] Música na igreja  R$ 

[     ] Aluguel de carro  R$ 

[     ] Cerimonialísta R$ 

[     ] Pastor ou Padre R$ 

Subtotal R$ 
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Festa 

[     ] Aluguel do local R$ 

[     ] Buffet  R$ 

[     ] Bolos e Doces  R$ 

[     ] Decoração da Festa  R$ 

[     ] Música na Festa  R$ 

[     ] Foto e Vídeo  R$ 

[     ] Lembrancinhas ou Bem Casados R$ 

[     ] Segurança  R$ 

Subtotal R$ 

Casamento Civil 

[     ] Cartório  R$ 

Subtotal R$ 

Noite de Núpcias  

[     ] Passagens  R$ 

[     ] Hospedagem R$ 

[     ] Translado R$ 

[     ] Alimentação R$ 

Subtotal R$ 

TOTAL R$ 

Visite nosso site  

Curta nossa página do Face 

Siga-nos no Twitter  

www.adornoeventos.com.br 

www.facebook.com/adornoeventos 

twitter.com/AdornoEventos 

Direitos reservados a ADORNO EVENTOS. 
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