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O DJ Farby trabalha na indústria de eventos há mais de 16 anos e atuou em mais de 250 casamentos e eventos só no Algarve 

desde que se lançou na região, em 2010. A música é a sua paixão e orgulha-se muito do seu trabalho.

Farby sabe que a música é parte fundamental do seu casamento ou evento. Ele domina a arte de ler o público de forma a garantir 

que todos os seus convidados dançam a noite toda.

Farby é bastante conhecido no Algarve pelas suas performances nas célebres festas sunset do Bar de Praia Izzy’s, onde foi DJ 

rresidente durante três anos. Além disso, atuou semanalmente durante dois anos no conceituado Restaurante Gusto, no Hotel 

Conrad, onde apresentava aos clientes uma seleção de música chillout. Durante o verão, encontramo-lo a atuar em alguns dos 

locais mais seletos da Quinta do Lago e suas proximidades.

DJ FARBY

MAIS DE 9 ANOS

DE EXPERIÊNCIA EM

CASAMENTOS E 

EVENTOS

Original de Lisboa, DJacob vive no Algarve desde 2007. 

Pode encontrá-lo a passar música em alguns dos locais 

mais luxuosos do Algarve, incluindo o Brunch de 

sábado no Hotel Conrad, no Brunch de Domingo do 

Bovino Steakhouse, no Hotel Anantara, no Hotel 

Magnólia e no Shack Bar na Quinta do Lago, entre 

outros.

  

Além das suas atuações regulares, também tem vasta 

experiência na indústria de casamentos e eventos. O 

seu conhecimento musical é inigualável e o seu 

prossionalismo é garantido.

DJACOB
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Cocktails e Jantar
Para este serviço, um sistema de som 

completo é instalado em ambos os 

locais onde será tocada música de 

fundo. Disponibilizamos também um 

microfone sem os de excelente 

qualidade que poderá ser utilizado 

para discursos durante os cocktails e 

o o jantar. Além de denir o ambiente e 

ser uma forma de entretenimento, a 

música é essencial para que tudo 

aconteça dentro do horário previsto. 

Juntos, iremos planear o acompan-

hamento musical perfeito para a sua 

grande entrada, o cortar do bolo, 

entre outros.

Festa 

Pacote de Casamento Dia Inteiro

A festa! Para a festa, oferecemos um 

 pacote base com um DJ set de 3 

horas, que inclui um Sistema de Som 

completo de 3000 watts, iluminação 

e uma cabine de DJ prossional. É 

possível contratar horas extras, a 

pedido. Quer personalizar a escolha 

musical?musical? Não há qualquer problema! 

Envie-nos a sua playlist e nós prepar-

amos as músicas para serem tocadas

Temos a experiência e o equipamento necessários para fornecer toda a música, desde a cerimónia até 

à festa. O nosso pacote de casamento completo é uma excelente opção para casais com um 

orçamento limitado, mas também evita os problemas de trabalhar com vários fornecedores. O nosso 

objetivo é facilitar-lhe a vida. O dia do seu casamento será inesquecível e é uma honra para nós 

podermos fazer parte dele.

Os serviços incluem:

- Cerimónia

- - Música durante os cocktails e jantar, com lista de músicas personalizada.

- DJ set de 5 horas para a festa.

Cerimónia
Para a cerimónia, disponibilizamos 

um sistema de som completo e um 

microfone sem os para a pessoa 

que ocializará o casamento, bem 

como música para acompanhar a 

chegada dos convidados. Seguem-se 

o tema de entrada da noiva, um tema 

papara a assinatura do registo e o tema 

de saída (nal da cerimónia). Recor-

damos que as suas escolhas musicais 

terão de ser enviadas pelo menos 

três semanas antes da cerimónia.

As memórias do seu dia de casamento perdurarão durante toda a vida, e é um privilégio para a DJ Solutions fazer parte delas. 

Compreendemos bem a importância do seu grande dia e sabemos que quer que cada momento seja exatamente como 

imaginou. Vimos cada casamento como uma parceria, desde o seu contacto inicial até ao tema perfeito para terminar a noite. 

Sabemos que planear o seu casamento pode ser desgastante, por isso estaremos sempre disponíveis para falar sobre tudo o que 

precisar no período anterior ao grande dia.

TTemos anos de experiência a encher pistas de dança em todo o Algarve. Atuamos sempre tendo em conta o público, abrangen-

do géneros musicais dos anos 60 até aos êxitos mais recentes, house e muito mais. Sabemos que todas as pessoas têm gostos 

musicais diferentes, pelo que também estamos disponíveis para adaptar listas de músicas especícas para a festa. Regra geral, 

80 temas são sucientes para a atuação. Só precisamos de três semanas de antecedência para compilar as listas de temas 

personalizadas perfeitas para o dia do seu casamento.

Oferecemos soluções de música para todo o dia do
casamento, incluindo a cerimónia, cocktails, jantar e festa.
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EVENTOS EMPRESARIAIS
Música
 de fundo

START NOW

Atuação
 DJ Noturna 
(3 horas)

Perfeito para o Porto de Honra 
da sua empresa. Pode escolher 
entre uma seleção de estilos 
musicais que se adequem ao 
seu evento. Oferecemos uma 
atuação de DJ de duas horas, 
que inclui uma cabine de DJ 
prprossional e o sistema de 
som adequado. Também 
disponibilizamos um 
microfone sem os para 
quaisquer discursos ou 
comunicações.

Esta opção é perfeita para 
terminar o jantar da sua 
empresa. Oferecemos uma 
atuação de DJ de três horas 
que inclui um sistema de som 
prossional de 3000 watts, 
iluminação e uma cabine de iluminação e uma cabine de 
DJ prossional. 
É garantido que os seus 
colaboradores irão dançar pela 
noite fora!

Para este serviço, disponibiliza-
mos música de fundo através 
do nosso sistema de som 
prossional. Temos uma 
seleção de estilos musicais à 
sua escolha para denir o tom 
certo para o seu evento. Este 
seserviço é uma opção ideal para 
antes do início da nossa 
atuação noturna. Também 
disponibilizamos um 
microfone sem os para 
quaisquer discursos ou 
comunicações.

Atuação
 de DJ Diurna 
(2 Horas)

Quem disse que uma festa de empresa tem de ser aborrecida? Há mais de oito anos que a missão da DJ Solutions Algarve é pôr as pessoas 

a dançar!!

Oferecer uma grande festa aos seus colaboradores e clientes é uma excelente forma de fortalecer relações de negócios, o ambiente de

trabalho ou de agradecer aos seus clientes. A DJ Solutions sabe como animar uma festa! Temos uma vasta experiência em eventos 

empresariais, Portos de Honra e jantares para empresas grandes e pequenas, desde 2010.

 Os nossos divertidos e fantásticos serviços extra, como pistas de dança LED e letras LED são um fator diferenciador na festa pela qual os seus  Os nossos divertidos e fantásticos serviços extra, como pistas de dança LED e letras LED são um fator diferenciador na festa pela qual os seus 

colegas mal podem esperar! Com os nossos preços acessíveis poderá criar facilmente uma experiência memorável que será tema de 

conversa na empresa.
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Festas de Aniversário
Festas em Barcos

E Mais

Despedidas de Solteira/o

Pool parties
Aniversários
Festas de Natal

Perfeito 
Para:

Festas Privadas

Se procura inspiração para tornar a sua festa privada 

memorável, pode contar com a DJ Solutions. O nosso pacote 

para festas privadas inclui uma atuação de DJ de três horas.
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A pista de dança só pode ser instalada em superfícies duras e niveladas devido às ligações elétricas. Infelizmente não é 

possível instalar a pista em zonas desniveladas e sem apoio como espaços relvados.

Observação:

16ft x 16ft 100’s DE
LED’s

TEMPO
ADJUST

Decorar o espaço com uma pista de dança LED pode transformar uma sala desinteressante num espaço cheio de glamour, com 

os seus efeitos de iluminação personalizáveis. Com dimensões de 4,8 m x 4,8 m, a impressionante pista de dança LED resiste às 

festas mais loucas!

Com uma área de mais de 23 m2, a pista de dança é versátil e pode ser montada de forma quadrada ou retangular, para se 

adequar ao seu espaço. A pista de dança LED ajudará a tornar inesquecível a sua primeira dança e o resto da noite.

A pista de dança tem centenas de lâmpadas LED incorporadas nos seus painéis, criando um efeito cintilante. O ritmo é 

totalmente personalizável, pelo que podemos programar o ritmo das luzes de acordo com o tema da primeira dança.totalmente personalizável, pelo que podemos programar o ritmo das luzes de acordo com o tema da primeira dança.

A pista de dança será instalada antes da chegada dos convidados e desmontada após o evento.

Pista de 
Dança LED
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MR(S) & MRS - 1,2 m, Branco

Informe os seus convidados, caso eles ainda não soubessem, que 

agora está casado, com as nossas letras MR(S) & MR(S)! As nossas 

letras gigantes iluminadas irão deixar os seus convidados sem 

dúvidas de que estiveram presentes no casamento do ano! As 

letras serão instaladas antes da chegada dos convidados e 

desmontadas após o evento, por isso terá sempre um dia/noite 

inteira/o sem limites.

LOVE - 1,2 m, Branco

 

DANCE - 1,5 m de altura, controlado por DMX

As nossas letras mais populares oferecem um excelente fundo para as fotograas de casamento e são sempre tema de conversa. As 

letras serão instaladas antes da chegada dos convidados e desmontadas após o evento, por isso terá sempre um dia/noite 

inteira/o sem limites.

As nossas letras “DANCE” são o complemento perfeito para a pista de dança. Com uns impressionantes 1,5 m de altura, estas letras são 

controladas por DMX, o que signica que podem exibir uma variedade de cores e efeitos, em sincronização com a música, durante a 

festa. Estas letras farão levantar da cadeira até o convidado mais relutante em dançar. As letras serão instaladas antes da chegada dos 

convidados e desmontadas após o evento, por isso terá sempre um dia/noite inteira/o sem limites.

Está à procura daquele fator diferenciador para o seu casamento ou evento? As 
nossas letras gigantes iluminadas são um excelente fundo para fotografias e são 
sempre tema de conversa. Temos os seguintes conjuntos:

13 14



Contacte-nos

Redes Sociais
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