Larissa & David
Data 2 de julho 2011 • Cerimônia e recepção Espaço Gardens
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C

asar vestida de noiva, véu e grinalda sempre fez parte dos sonhos – e dos planos –
da empresaria Larissa Natali, 24 anos. Ela só não
esperava que o futuro pretendente tivesse planos
diferentes para sua vida. O empresário David
Justin Herod, 26 anos, só pensava em viajar a aproveitar a vida, isso é claro até conhecer a amada.
Foi depois de uma viagem de intercâmbio de
Larissa, que foi passar alguns meses na Austrália,
país natal de David, que o empresário se viu mudando suas perspectivas. Os dois se conheceram
através da irmã de David, que se tornou grande
amiga de Larissa. E, com o tempo, as afinidades
entre ambos ficavam cada vez mais aparentes.
Viveram por um tempo entre as indas e
vindas da capital australiana ao Brasil. Até que
na última vinda de David ao Brasil ele percebeu que só tinha uma forma de ficar ao lado da
amada para sempre: levando-a ao altar.
Na presença de 250 amigos e familiares vindos de todas as partes do mundo, os dois fizeram os votos em um altar montado no Espaço
Gardens, onde também aconteceu a recepção.
A cerimônia foi conduzida por um amigo
da família e musicada com pompa pelo Coral
e Orquestra Mozart.
O ambiente rústico e chique foi transformado pela equipe da Tutti Flora Eventos em
um lugar mágico, traduzido nos arranjos florais
e espelhos predominantes no décor. A assessora
Cinthia Rosenberg cuidou de todos os detalhes para garantir o sucesso da festa.
Romântica, a noiva optou por um modelo da linha fairy tail wedding da Black
Tie, que ganhou ainda mais elegância com
um bolero bordado com cristais. A festa
seguiu o ritmo das comemorações australianas com participação de maid of honor e
Best men no lugar de damas e pajens e diversos discursos marcantes ao longo da noite.
Um dos grandes momentos da festa foi a apresentação surpresa de Larissa que, com outras
nove amigas protagonizou a coreografia da
música Single Ladie, de Beyoncé.

Acima os noivos em momento de muita emoção
e romantismo durante a celebração. O décor
colorido ditou o clima alegre da cerimônia, que
seguiu a tradição australiana, com direito a
discursos emocionantes.
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“Casar sempre foi
o meu sonho. Por
isso cuidei de todos
os detalhes para que
o meu casamento
fosse como sempre
idealizei. Com a
ajuda da Cinthia
Rosenberg tornei meu
desejo realidade”
Larissa
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“O dia do casamento foi
mágico. Foi maravilhoso
ter nossas famílias
juntas, e nossos amigos
do mundo inteiro que
fizeram muito sacrifício
para chegar aqui”
Larissa
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foto divertida

decoração, flores, tapetes,
espelhos, cortinas, velas e
buquê

Tutti Flora Eventos
Coral e Orquestra Mozart

música

dj, iluminação, telão e

R3
Saint Morits e Tutti Flora
móveis Acervo Tutti Flora,
Party e Mobile
toalhas acervo Tutti Flora
sousplats Santa Festa e D Filippa
doces Marieta Cardoso e
Saint Morits
bufê e bolo Saint Morits
bem-casados Ana Cristina
cabelo e maquiagem Wagner
Ferrari, do 224
roupa da noiva Black Tie
roupa do noivo Calvin Klein
sapatos da noiva Mr. Cat
joias H.Stern e acervo da família
bebidas Empório Borges
bartenders Blue Bar
pista de dança
louça

noite de núpcias

Hotel Caesar Park Guarulhos
lista de presentes Camicado,
Fast Shop e Tok&Stok
seguranças 90º
manobristas Parx
agência de viagens

Miremar Turismo
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