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Décio Colasanti

Voz principal

Voz (backing) e castanholas

Contrabaixo, teclado e voz

Bateria e voz (backing)

Guitarra e teclado

Cinthia Colasanti

Alex Fernandes

Saulo Colasanti

Balé

Formações

opcional!

Neno Gomes

Banda

Guitarra, vozes, tenor, contrabaixo, teclado, bateria, castanholas e pandeirolas

Vozes, tenor, teclado, castanholas e pandeirolas
Trio

Integrantes



Molto piacere!

Para que sua próxima festa seja inesquecível, coloque toda a 
alegria da música italiana em seu evento com a Banda Viva 
Itália. Seja numa grandiosa festa ou em um encontro familiar, 
vamos presentear seus convidados com o melhor da música 
italiana ao vivo. 

Sua festa vai ficar exclusiva e completa, com as contagiantes 
tarantellas, as emocionantes canções românticas dos anos 60, os 
sucessos atuais da Itália e os clássicos da música lírica napolitana. 

Peça um orçamento em 

www.vivaitalia.com.br/orcamento

Ouça a banda em 

www.vivaitalia.com.br/ouca-os-cds

Veja os vídeos em 

www.vivaitalia.com.br/videos

QUEREMOS FAZER PARTE 
DA SUA HISTÓRIA!

SEUS CONVIDADOS
VÃO FICAR FELIZES E
SATISFEITOS COMO

NUNCA. Fazemos um show animado e emocionante, envolvendo o público no clima italiano. Somos 
especialistas na interpretação das músicas italianas de todos os tempos.

Ao final de nosso show, sempre recebemos elogios de convidados e organizadores, o que nos deixa 
felizes e comprova que a recepção do nosso trabalho é muito positiva. Outro indicador da nossa 
qualidade é o grande número de pessoas que voltam a nos contratar para animar seus eventos.

Mais que apresentar uma sequência de músicas, acreditamos que a banda deve garantir a animação da 
festa, interagindo com os convidados e levando alegria a todos.

Saiba todos os detalhes em 
www.vivaitalia.com.br/perguntas-frequentes

facebook/ bandavivaitalia



 

Para Festas Italianas de todos os portes, a Banda Viva Itália é a escolha certa 
porque oferece shows sob medida para o sucesso do seu evento. 

Lindo espetáculo com o mais completo repertório típico, projeções de imagens 
com artistas e cenários da Itália, bailarinos preparados para a animação total do 
começo ao final do show, com belo e vistoso figurino.

Viva Itália é a banda preferida dos italianos no Brasil. Temos grande experiência em 
animar eventos, e os encontros deste tipo estão entre os mais felizes.
 
Uma festa familiar fica sempre mais completa com as tarantellas e canções típicas que 
falam ao coração. Preparamos sua música preferida para homenagens exclusivas. Se 
você quer garantir alegria e muita emoção em seu evento familiar, fale conosco! 

Festas de FamíliaFestas Italianas

youtube/ bandavivaitalia



Festas de Casamento

Com a Banda Viva Itália em sua festa de casamento você fica tranquilo em 
relação à animação, qualidade do som e do repertório, condução do cerimonial. 
Alinhamos previamente com você e seu buffet para garantir que tudo sairá 
perfeito. Apresentamos todos os estilos musicais adequados para sua festa e 
preparamos suas músicas preferidas para homenagens exclusivas. E assim você 
pode aproveitar ao máximo o seu momento. 

Para assegurar o sucesso absoluto em bailes regulares ou temáticos, a Banda 
Viva Itália oferece um repertório completíssimo e eclético, com as melhores 
referências dançantes de todos as épocas. 

Se você procura um conjunto musical dedicado e competente, fale conosco e 
surpreenda-se com os elogios ao final de seu evento. 

Bailes

www.vivaitalia.com.br
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