Fabiane & André

Texto Natália Souza • Fotos Arthur Foschini

Data do casamento 21 de janeiro de 2012 • Cerimônia Igreja Nossa Senhora de Fátima • Recepção Rosa Rosarum
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Q

uem diria que a sorte de encontrar o
verdadeiro amor seria algo tão simples? Mas, foi assim que aconteceu com
Fabiane Yuri Nakazawa, 31, ao perceber que
André Yuji Nakahama, 31, quem ela conhecia há tanto tempo, era seu príncipe encantado. A história do casal começou através de
um amigo. Logo, descobriram gostos em comum, além de sentimentos que fortaleceram
o companheirismo, a paciência e o carinho
que sentiam um pelo outro. Após sete anos
de namoro decidiram seguir caminhos iguais
oficializando a união e provando que às vezes, o destino se encarrega de fazer com que
o acaso termine em um lindo final feliz.
O grande dia foi marcado pelo sorriso
largo de familiares e amigos que puderam
compartilhar esse momento tão especial e se
emocionar com cerimonial organizado por
Cinthia Rosemberg. A igreja, decorada por
Tutti Flora ganhou detalhes singelos, passadeira verde ornamentada com flores brancas
que remetiam todo romantismo da ocasião.
Fabiane entrou radiante em um modelo tomara que caia com aplicações de renda da
Sisposa, enquanto André vestia um elegante
terno Ricardo Almeida.
Já na recepção, predominou o décor clássico e os tons neutros. O aconchegante mobiliário da Rosa Rosarum e Tutti Flora priorizou
cadeiras em madeira com design acolhedor,
toalhas neutras, velas, além de arranjos baixos
e altos, que se intercalavam. O charme ficou
por conta da mesa de doces, montada sobre
um tapete de folhagens, que recebeu ainda o
colorido dos arranjos de rosas. Ao término da
festa, os dois seguiram para a tão sonhada noite de núpcias no Sofitel e logo partiram em
lua de mel pela Austrália e Nova Zelândia.
A noiva acompanhada de seu pai, Otavio
Nakazawa. Fabiane ao chegar na igreja, momentos
antes da cerimônia. Felizes, os recém-casados
seguem para recepção

“A festa foi perfeita, meus familiares e
amigos presentes, detalhes executados com
perfeição, um sentimento de felicidade que
transbordava dentro de mim!”
Fabiane
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Todo romantismo em
detalhes do clássico decór

fotos

Arthur Foschini
4GP

filmagem

cerimonial e rsvp

Cinthia Rosenberg
Papel & Estilo
caligrafia Claudia Nakazato
convites

decoração da cerimônia e
recepção, móveis, toldos, velas
e flores

Tutti Flora

flores e velas

Rubens Decorações
móveis, toldos, louça ,
prataria , bufê e bolo

Rosa Rosarum
músicos da cerimônia

Coral Bevilacqua
dj, atração especial
iluminação

SP3

TRBR

bolo, doces e chocolates

La Vie, Nininha, Rosa
topo de bolo RArtes
bem-casados

Conceição Bem Casados
Casa do Whisky

bebidas

cabelo, maquiagem, dia da
noiva

Celso Kamura

vestido da noiva , grinalda

Sisposa
buquê ???
alianças Tiffany
roupa do noivo

Ricardo Almeida

vestido da mãe da noiva
vestido da mãe da noivo
vestido das damas, roupa dos
pajens

Black Tie

aluguel de carro

Paulo Amorim Jaguar Type
La Park
lista de presentes Fastshop, Spicy
noite de núpcias Sofitel
lua de mel Austrália e
Nova Zelândia
segurança , manobrista
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