
Música e Produção Audiovisual para Eventos



Acreditamos que a Música desperta nas pessoas as suas melhores 

qualidades e que é através Dela que se alcança o máximo potencial do 

entretenimento.

Não A escolhemos, foi Ela que nos escolheu. 

É o nosso desígnio. A origem, o caminho, o destino.

Fazemos Dela a nossa principal matéria-prima, à qual aplicamos uma 

fórmula de sucesso que resulta da combinação de talento, criatividade, 

técnica e um ingrediente secreto: o nosso toque pessoal. 

Garantimos expectativas mas o nosso desafio é excedê-las.

Seja através de DJs extraordinários, Live Acts apaixonantes ou soluções 

técnicas de som, luz e imagem que A enaltecem, concretizamos projectos

com a sua identidade, proporcionando uma experiência totalmente 

personalizada. 

Porque produzir eventos memoráveis também depende de si.

A ESCOLHA É SUA.

VISÃO

”



ACTUAÇÃO DE DJ

MÚSICA AO VIVO

SOM

LUZ

IMAGEM

SERVIÇOS



ACTUAÇÃO DE DJ



Selecção e 

flexibilização em 

tempo real de modo a 

garantir uma pista 

musicalmente 

interactiva, sem 

imposição de temas 

indiferentes ao 

público e playlists fixas 

que possam 

inviabilizar o sucesso 

da festa.

Equipamento topo 

de gama 

e inesgotável 

colecção discográfica 

em constante 

actualização, desde 

os registos intemporais 

aos mais recentes 

e em plena 

conformidade com 

todas as exigências 

legais.

Participação musical 

protagonizada por 

um DJ com 

consagrada 

experiência em 

diversos contextos de 

evento (corporativos, 

sociais, desportivos, 

académicos) e com 

classificação Master

na Academia de DJs

Your Jukebox.

EXPERIÊNCIA TÉCNICA VANGUARDA

Actuação guiada pela 

sensibilidade do DJ em 

avaliar a receptividade

do público, 

escolhendo a faixa 

certa para cada 

momento e 

assegurando uma 

actuação consistente, 

versátil e de qualidade 

diferenciadora.

TALENTO

Serviço totalmente 

personalizado que se 

inicia na selecção dos 

profissionais criativos 

para o evento com 

base num processo de 

correspondência com 

o perfil do mesmo, 

respeitando sempre as 

orientações definidas 

pelo anfitrião.

PERSONALIZAÇÃO

https://vimeo.com/430718774
https://vimeo.com/647432288
https://vimeo.com/647426634
https://vimeo.com/647432012
https://vimeo.com/394484632


Eventos de curta duração:

até 4h

Possibilidade de extensão

Eventos de média duração:

até 9h

Possibilidade de extensão

Eventos de longa duração:

até 12h

Possibilidade de extensão

Eventos de extra-longa

duração:

sem limite horário

XS
600eur (+IVA)

BASE
750eur (+IVA)

ADVANCED
900eur (+IVA)

XL
1250eur (+IVA)

ACTUAÇÃO DE DJ (inclui sistema de som e equipamento de DJ para área de dança)

A participação do DJ poderá abranger diversas fases do evento, cabendo-lhe assim a responsabilidade de uma gestão criteriosa que permita um

acompanhamento musical contínuo e um enquadramento harmonioso da música no ambiente geral da festa.

• Diversas modalidades adaptadas à participação global da equipa Your Jukebox no evento:



Pioneer DJM900NXS2 K + 2x Pioneer CDJ2000NXS2 K

DJ SETUPS (modelos de equipamento utilizados pelos DJ Your Jukebox)

Pioneer DJM900NXS W + 02x Pioneer CDJ2000 W

Pioneer DJM900NXS K + 02x Pioneer CDJ2000NXS K

Pioneer DJM900NXS M + 02x Pioneer CDJ2000NXS MPioneer DJM850 + 02x Pioneer CDJ900Pioneer DJM700 + 02x Pioneer CDJ850

Pioneer DJM2000NXS + 02x Pioneer CDJ2000NXS Pioneer XDJZ + Pioneer CDJ2000nx2

https://vimeo.com/434093710
https://vimeo.com/425973916
https://vimeo.com/425973995
https://vimeo.com/425973869
https://vimeo.com/425973930
https://vimeo.com/425974077
https://vimeo.com/440430094
https://vimeo.com/425973893


SISTEMA DE SOM COMPLEMENTAR PARA ESPAÇO ALTERNATIVO ... 250eur (+IVA)

Extensão do sistema de som principal mediante a colocação de um adicional (conectado ou independente do

primeiro) para sonorização de uma zona distinta (ex.: cocktail ou refeição). Inclui reprodutor áudio e microfone.

SOUNDBOX ... 150eur (+IVA)*

Coluna portátil com autonomia até 40h (dependendo do volume utilizado). Conexão Bluetooth ou mini-jack.

*ou 100eur (+IVA) se já existir um Sistema de Som Complementar no evento.

SUPORTE TÉCNICO E SISTEMAS DE SOM PARA DJ OU BANDA (EXTERNOS) ... desde 600eur (+IVA)

Orçamento detalhado sob consulta (mediante análise do respectivo rider técnico).

PALCO ... desde 400eur (+IVA)

Palco modular disponível em várias dimensões (módulos de 2m x 1m) e alturas (20cm, 40cm, 80cm ou 100cm).

OPÇÕES TÉCNICAS



MÚSICA AO VIVO



ACOUSTIC SESSION A SOLO * ... 500eur (+IVA)

Êxitos contemporâneos (covers de Pop, Rock, Soul, Blues e RnB) interpretados ao vivo em registo acústico. Apesar de ser

uma actuação realizada a solo, poderá incorporar, além da composição base de voz (masculina) e cordas (guitarra

semi-acústica), uma harmónica e percussão de pés. Opção ideal para contexto de cocktail (com possibilidade de

extensão a outras fases do evento).

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

* Como suplemento deste serviço, poderá ser composta uma música totalmente original e personalizada, inspirada na

história dos anfitriões, propósito do evento ou até como dedicatória a um convidado.

Disponibilidade e cotações sob consulta.

ACOUSTIC SESSION COLECTIVO ... Duo 950eur (+IVA) | Trio 1350eur (+IVA)

Acoustic Session complementada por uma voz feminina e com a opção de adicionar um percussionista (ideal para

contexto de cocktail) ou violinista (cerimónia). Possibilidade de extensão a outras fases do evento.

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

ACOUSTIC SESSIONS

https://vimeo.com/315510770
https://vimeo.com/271262588


INSTRUMENTISTA A SOLO (SAXOFONE, VIOLINO, GUITARRA ou PERCUSSÃO) ... 500eur (+IVA)

Actuação híbrida que resulta de uma actuação ao vivo acompanhada pela reprodução de uma playlist

cuidadosamente pré-seleccionada, enriquecendo assim a sonoridade do instrumento em causa. O resultado traduz-se

numa perfeita fusão dos ritmos pós-modernos - Lounge, Smooth Jazz, Chill - com as melodias que o instrumentista

produz em tempo-real. Opção ideal para contexto de welcome drink ou cocktail e com possibilidade de extensão a

outras fases do evento, designadamente na dinâmica de pista a acompanhar o DJ.

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

JAZZ TUNES COLECTIVO ... Duo 950eur (+IVA) | Trio 1350eur (+IVA) | Quarteto 1700eur (+IVA) | Quinteto

Actuação de um colectivo de instrumentistas que consiste na interpretação de temas clássicos e intemporais do

panorama do Jazz e da Bossa Nova. Tendo como composição base o saxofone e o contrabaixo, esta performance

poderá ser enriquecida por uma vocalista e/ou complementada por um vasto leque de instrumentos: guitarra, teclado,

percussão, trompete, ukulele, etc. Opção ideal para contexto de welcome drink, cocktail ou refeição.

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

THE JAZZ TUNES

2000eur (+IVA)

https://vimeo.com/322439396
https://vimeo.com/652581962


LITTLE MESS ... Duo 950eur (+IVA) | Trio 1350eur (+IVA)

Uma voz, uma guitarra e uma loop station, que conferem sentido a uma amálgama que se inspira tanto no universo

jazz como rock, passando pelo soul, R&B e funk, sempre com um irreverente toque de improviso à mistura. Opção ideal

para contexto de cocktail e com a possibilidade de ser adicionado um percussionista.

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

THE JUKEYS ... Duo 950eur (+IVA) | Trio 1350eur (+IVA)

Temas intemporais do panorama Soul, Jazz, Bossa Nova e clássicos da Música Ligeira, interpretados por um duo de voz

e teclado ou, em alternativa, por um trio acrescentando percussão. Opção ideal para contexto de cocktail.

Sistema de Som incluído. Duração até 2h.

LITTLE MESS & THE JUKEYS

https://vimeo.com/535929444
https://vimeo.com/450153342


VINYL LOUNGE SESSION ... 600eur (+IVA)

Actuação de DJ com base numa selecção musical criteriosa que visa proporcionar um ambiente de descontracção e

boa-disposição, sem interferir no convívio geral entre convidados. A reprodução dos temas musicais é feita através do

manuseamento de discos vinyl em pratos analógicos e/ou híbridos.

Cabine de DJ e Sistema de Som incluídos. Duração até 3h.

VINYL LOUNGE SESSION COM INSTRUMENTISTA ... 850eur (+IVA)

Lounge Session complementada por um instrumentista (saxofonista, percussionista ou violinista).

Cabine de DJ e Sistema de Som incluídos. Duração até 3h.

THE PORTUGUESER ... 850eur (+IVA)

Projecto que cruza materiais de raízes totalmente diversas, combinando a participação de um DJ com um

instrumentista de guitarra portuguesa. Este timbre inconfundível e invariavelmente indissociável do Fado e de uma

origem tradicional, ganha assim vida própria como instrumento performativo, testando paisagens sonoras

completamente novas, ousadas e de uma autenticidade inédita.

Cabine de DJ e Sistema de Som incluído. Duração até 3h.

CONCEITOS CRIATIVOS

https://vimeo.com/308883282
https://vimeo.com/384827811


SAX, DRUMS & ROCK N’ ROLL - DJ com Live Act de Saxofonista e Percussionista ... 1750eur (+IVA)

O saxofone e a percussão acompanham ao vivo a selecção musical do DJ (também ela criada em tempo real),

enriquecendo assim as sonoridades reproduzidas pelo mesmo e criando a sinergia ideal para quem prefere o impacto

da música ao vivo mas sem descurar a flexibilidade total da dinamização que só um DJ pode trazer à festa.

A valência deste serviço, tal como em qualquer outra opção protagonizada por um DJ, reside no facto de não existir

um limite à diversificação musical - com um repertório praticamente ilimitado, cabe ao DJ ser sensível aos timings e à

receptividade do público, reproduzindo os temas que melhor se adaptam ao desenvolvimento da festa. Por sua vez, a

integração com o saxofone e com a percussão permite explorar inúmeras possibilidades no âmbito da música ao vivo,

dotando a performance conjunta de um dinamismo e envolvimento incomparáveis.

Este serviço inclui ainda a actuação acústica (e o respectivo sistema de som) dos dois instrumentistas (saxofonista e

percussionista) no momento do cocktail.

SAX, DRUMS & ROCK N’ ROLL

https://vimeo.com/153534578
https://vimeo.com/678245694


GROOVE EXPERIENCE ... 1700eur (+IVA)

Sendo a opção ideal para quem procura uma actuação ao vivo capaz de dinamizar o ambiente da festa, esta banda de

vocalista e três instrumentistas (guitarra, baixo e bateria) colecciona no seu versátil repertório uma vasta quantidade

de registos musicais, desde os clássicos da Motown até aos maiores hits do universo Pop/Rock actual.

Duração até 1h30.

GROOVE EXPERIENCE XL – Banda, DJ com Live Act, Iluminação e Palco ... 3500eur (+IVA)

Solução completa para dinâmica de pista composta por uma actuação inicial da formação Groove Experience (duração

até 1h30) e posteriormente de um DJ Your Jukebox acompanhado por um dos músicos da banda. Inclui ainda o

respectivo equipamento de som, um Sistema de Iluminação ADVANCED e um palco 4m x 4m de suporte a ambas as

actuações.

GROOVE EXPERIENCE

https://vimeo.com/322435895
https://vimeo.com/469266625


GET FUNKED ... 2500eur (+IVA)

Actuação protagonizada por uma banda de sete elementos (voz, baixo, bateria, saxofone, trompete, teclado e

guitarra) que orquestra uma viagem enérgica e de uma entrega contagiante pelos êxitos do panorama Soul, Funk e

Disco. Solução perfeita para contexto de dinâmica de pista.

Duração até 1h30.

GET FUNKED BIG BAND ... 3750eur (+IVA)

Formação completa dirigida por um Maestro e composta por uma vocalista, baixo, bateria, teclado, três saxofones,

duas trompetes e um trombone. Opção ideal para acompanhamento de evento de gala ou de carácter corporativo.

Duração até 1h30.

GET FUNKED

https://vimeo.com/221899332
https://vimeo.com/528380290


SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO STANDARD BASE I E BASE II ... 400eur (+IVA)

Serviço técnico de iluminação para dinamização da área de dança através de jogos de luz sequenciados mediante

programação por técnico dedicado (Light Jockey), que idealiza e recria diferentes cenários visuais ao longo do evento.

Soluções pensadas para pistas de pequena dimensão ou iluminação geral de espaços reduzidos.

• BASE I:

Estrutura truss triangular de alumínio em formato de baliza com quatro moving-heads, duas barras LED, quatro

projectores LED nas bases e máquina de fumo - haze (opcional).

• BASE II:

Quatro módulos verticais de truss triangular de alumínio com quatro moving-heads, quatro projectores LED nas bases,

capas de truss brancas ou pretas (opcional) e máquina de fumo - haze (também opcional).

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO BASE

https://vimeo.com/493812359
https://vimeo.com/493815857


SISTEMA DE ILUMINAÇÃO STANDARD ADVANCED ... 600eur (+IVA)

Serviço técnico de iluminação decorativa e/ou dinamização de pista composto por um dos Sistemas BASE (I ou II) e

acrescido de doze projectores LED wireless ou dois moving-heads adicionais. Ideal para iluminação geral de espaços de

pequena e média dimensão.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO STANDARD EXPERT ... 1000eur (+IVA)

Serviço técnico de iluminação de palco e/ou dinamização de pista constituído por uma estrutura truss triangular de

alumínio em formato cubo (Box Truss) com oito moving-heads, oito barras LED, oito projectores LED, máquina de fumo

- haze (opcional) e bola de espelhos (também opcional). Ideal para iluminação de palco, discoteca ou dinâmica de

pista em espaços que, pela sua amplitude, necessitem de uma delimitação física da área de dança.

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ADVANCED & EXPERT

https://vimeo.com/118123094
https://vimeo.com/116770569


CONJUNTO DE 12 PROJECTORES LED WIRELESS ... 250eur (+IVA)

Iluminação estática e indirecta, ideal para destaque de elementos arquitectónicos (colunas, pilares, arcos, abóbadas,

estátuas) ou naturais (árvores de pequena dimensão, arbustos, sebes).

CONJUNTO DE 12 BARRAS LED ... 350eur (+IVA)

Iluminação estática e indirecta, ideal para destaque de elementos arquitectónicos (colunas, pilares largos, paredes,

fachadas) ou naturais (árvores de média dimensão, arbustos, sebes).

CONJUNTO DE 4 CITY COLORS LED ... 500eur (+IVA)

Iluminação estática e indirecta, ideal para grandes superfícies como espaços abertos ou fachadas de edifícios.

OPÇÕES TÉCNICAS

https://vimeo.com/582557008
https://vimeo.com/647429022


CONJUNTO DE 4 GAMBIARRAS COM ESTRUTURAS DE SUPORTE ... 800eur (+IVA)

Iluminação ambiente regulável composta por gambiarras de 20m com 40 lâmpadas cada. Estruturas de suporte

(opcionais) também ajustáveis entre 2 e 3m.

CONJUNTO DE 4 HOTSPOT PIRAMIDAL ... 500eur (+IVA)

Aquecedores a gás para exteriores. Potência ajustável entre 5 e 13kW. Inclui transporte, instalação e uma botija por

aquecedor. Acresce 100eur (+IVA) por cada unidade adicional.

BOLA DE ESPELHOS (inclui rotor)

• 40cm de diâmetro (prateada ou dourada) ... 100eur (+IVA)

• 50cm de diâmetro ... 150eur (+IVA)

OPÇÕES TÉCNICAS

https://vimeo.com/367322815
https://vimeo.com/647415652


CONJUNTO DE 4 SPARK MACHINE ... 400eur (+IVA)

Utilização exterior ou interior (”fogo frio”). Alcance até 5m. Ideal para assinalar um momento solene (corte do bolo,

flash mob, etc.).

“PISTOLA” DE CO2 ... 250eur (+IVA)

Equipamento conectado a uma botija de CO2 (15kg) por uma mangueira flexível, com capacidade de pulverização de

nuvens com aproximadamente 10m.

“CANHÃO” DE CONFETTI ... 300eur (+IVA)

Canhões impulsionados por CO2 que proporcionam disparos fortes e contínuos até 30m (inclui dois disparos num

total de 4kg). Confetti multicoloridos e biodegradáveis.

OPÇÕES TÉCNICAS

https://vimeo.com/647776499
https://vimeo.com/353134687


SOLUÇÕES DE IMAGEM



VISUAL JOCKEY COM VIDEO-LED WALL

Ecrã LED de alta resolução com uma configuração versátil podendo assumir vários formatos e adaptando-se assim a

diversas funcionalidades.

Pixel Pitch 4:

• Cabine (2m x 1m)... 500eur (+IVA)

• Cenário (3m x 2m) ... 750eur (+IVA)

• Cenário + Cabine ... 1000eur (+IVA)

A participação criativa do VJ traduz-se na produção e selecção em tempo-real dos mais diversos conteúdos (efeitos

abstractos, padrões, logotipos, vídeos, fotografias, telediscos) sequenciados em sincronia com as diferentes fases e

ambientes da festa.

A utilização de uma plataforma exposta como um LED-Videowall permite uma constante comunicação visual criando-

se assim uma maior interacção com o público, sendo até possível a reprodução de conteúdos personalizados criados

pelos próprios participantes do evento, como mensagens ou fotografias instantâneas.

VIDEO-LED WALL

Pixel Pitch 2.9:

• Cenário (3m x 2m) ... 1000eur (+IVA)

• Cenário (4m x 3m) ... 1950eur (+IVA)

https://vimeo.com/443140263
https://vimeo.com/473065655


VISUAL JOCKEY COM VIDEO-LED FLOOR (Pixel Pitch 20)

Plataforma multifuncional (poderá servir como pista de dança, palco, expositor, etc.) em vidro temperado com

tecnologia LED, configurável com sequências personalizadas e integradas no ambiente envolvente.

• 4m x 4m – 1250eur (+IVA)

• 5m x 5m – 1500eur (+IVA)

• 6m x 6m – 1750eur (+IVA)

• 7m x 7m – 2000eur (+IVA)

Tratando-se de um equipamento modulável, é possível realizar a sua configuração em diferentes áreas e com variados

propósitos, seja como complemento à iluminação, para solucionar espaços desprovidos de um piso regular, liso e

confortável ou apenas para quem procura conferir a determinada zona um maior impacto visual e interactividade.

Os padrões e efeitos visuais idealizados e reproduzidos pelo VJ trazem um factor diferenciador e extraordinário a

qualquer evento.

VIDEO-LED FLOOR

https://vimeo.com/396018955
https://vimeo.com/647432099


VIDEOPROJECÇÃO EM TELA (inclui acompanhamento técnico e computador para reprodução de conteúdos)

• BASE: Videoprojector 3600ansi + Tela roll-up (Frontal) - 1,90m x 1,05m ... 250eur (+IVA)

• PRO: Videoprojector 3600ansi + Tela roll-up (Frontal) - 1,95m x 1,45m ... 350eur (+IVA)

• ADVANCED: Videoprojector 7000ansi + Tela modular (Frontal ou Retro) - 3m x 2m ... 450eur (+IVA)

• EXPERT: Videoprojector 7000ansi + Tela modular (Frontal ou Retro) - 4m x 3m ... 500eur (+IVA)

LCD (inclui suporte)

• 65’’ ... 300eur (+IVA)

• 75’’ ... 350eur (+IVA)

PISTA DE DANÇA EM PVC  (efeito madeira em três tonalidades distintas - tradicional, branca ou cinza escuro)

• 4m x 4m – 500eur (+IVA)

• 5m x 5m – 700eur (+IVA)

• 6m x 6m – 900eur (+IVA)

OPÇÕES TÉCNICAS

https://vimeo.com/648734649
https://vimeo.com/519064590/8575ab0caf


• Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

• As operações técnico-logísticas de montagem, instalação e configuração dos

equipamentos são realizadas com a devida antecedência para que tudo esteja

operacional aquando da chegada dos participantes do evento.

• Os requisitos técnicos, designadamente o acesso logístico ao espaço e a

disponibilidade de corrente eléctrica estável, bem como as condições humanas

necessárias à realização dos serviços, são da responsabilidade do promotor do

evento.

• A utilização dos equipamentos é exclusiva dos colaboradores Your Jukebox, não

sendo autorizado o seu manuseamento por terceiros sem autorização prévia.

• Durante o período de aluguer, a segurança do equipamento, bem como

qualquer dano causado, são da responsabilidade do cliente, reservando-se a

Your Jukebox o direito de debitar o valor do mesmo a preço de custo.

• Validade das cotações: 30 dias a partir do envio da apresentação.

• Condições de Pagamento: 50% no momento da adjudicação e 50% até 48h antes

do evento.

• As cotações apresentadas incluem a remuneração dos colaboradores, a

instalação e utilização de todos os equipamentos necessários à prestação de

serviços e os custos de deslocação até 50km de Lisboa.

• Para eventos em destinos a uma distância superior, é solicitada a quantia

correspondente às despesas com a viagem de ida e volta, sendo que a classe do

veículo dependerá dos serviços adjudicados. Para eventos a mais de 150km de

Lisboa, é também orçamentado um valor adicional para despesas de estadia.

• Para prestações de serviços com períodos superiores a 5h a partir da chegada da

equipa ao evento, é da responsabilidade do cliente assegurar uma refeição por

cada membro presente.

CONDIÇÕES GERAIS



Como colectivo profissional constituído por membros de diversos ramos das 

artes do espectáculo (produtores, DJs, músicos, VJs, Técnicos de Som, Luz e 

Imagem), propomos a realização de conceitos criativos que se fundamentam 

no equilíbrio entre a arte e o entretenimento, suportados por uma forte 

componente audiovisual e, acima de tudo, definidos pelo profissionalismo e 

talento do capital humano que assegura com enorme consistência todos os 

projectos que assinamos.

As soluções técnicas são adaptados em função das características de cada 

espaço e todas as modalidades criativas orientadas para a construção da 

identidade do evento, tendo por base uma análise criteriosa da informação que 

nos é facultada nas fases preparatórias, com um respeito rigoroso pela visão 

do cliente, de forma não só a garantir - mas a ultrapassar - expectativas.

Tendo por base um serviço totalmente personalizado desde o primeiro 

contacto, privilegiamos um acompanhamento dedicado durante todas as fases 

do processo de organização, motivo pelo qual também encorajamos a uma 

reunião presencial que vise dar a conhecer a equipa operacional para que esta 

não seja completamente estranha aos anfitriões no dia do evento. 

Connosco, pode desfrutar da sua própria festa. 

MÉTODO

”



Rua Plácido Abreu, Nº 4, Loja B

1495-152, Miraflores

Portugal

• +351 218 212 419 / +351 914 608 877

• info@jukebox.com.pt

• www.jukebox.com.pt

OBRIGADO!

https://g.page/YourJukebox?share
mailto:info@jukebox.com.pt
https://www.facebook.com/YourJukebox
https://www.instagram.com/your_jukebox/
https://vimeo.com/yourjukebox/
https://open.spotify.com/user/yourjukebox



