
 

 

 

  

      

A Gente Faz a Festa!!!!! 

Banda Cia em Festa 



 

 

 
 
 
   A banda Cia em Festa, tem como 

único objetivo apresentar-se em 

festas em diferentes                         

locais e gêneros, sempre levando 

alegria e muita variedade de 

ritmos. Para isso a banda conta                     

com o profissionalismo e 

experiência de seus músicos, e com 

um repertório vasto e atrativo.             

 O Repertório é atualizado a 

cada semestre, e o contratante tem 

total autonomia de escolher suas 

preferências.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Música ao Vivo       



 

 

 

 

A Banda  Cia em Festa 
pode ser configurada com 

duas  formações: 

Big 

Sete   músicos     

1. Bateria 

2. Guitarra / Violão 

3. Baixo 

4. Teclado 

5. Vocal masculino/ Violão 

6. Vocal feminino 

7. DJ                                                                

O show é um musical composto 

com imagens, luz, dança e som de 

altíssima qualidade, tudo 

comandado por uma equipe 

técnica de excelentes profissionais. 

Pocket 

Seis músicos  

1. Bateria 

2. Guitarra / Violão 

3. Baixo 

4. Teclado 

5. Vocal masculino 

6. Vocal feminino 

A formação pocket pode ser 

facilmente adaptada para o 

espaço do seu evento, trazendo 

um grande show para todos os 

gostos.  



 

 

Histórico da Banda 

A banda Cia em Festa, surgiu em 2005 da união de  duas bandas, a 

banda Codinome S.K. e a banda Acesso Livre.  A união foi 

totalmente espontânea, éramos músicos que estávamos na 

mesma sintonia, focados em se profissionalizar e viver fazendo o 

que mais amamos.  

O aparecimento de trabalhos foi imediato, a banda sempre 

apresentou uma excelente qualidade musical, começando a tocar 

em casamentos e festas de aniversário. A banda Cia em Festa 

nunca teve planos de tocar em casas noturnas e bares, por ter 

nascido de duas bandas que já tinham bastante experiência nesse 

tipo de seguimento. 

Com o passar do tempo a Banda Cia em festa agregou mais 

músicos na sua formação que inicialmente era de apenas seis 

integrantes. Hoje a banda conta com a participação de mais de dez 

integrantes, onde organizamos  formações diferentes que se 

adéquam mais precisamente a cada tipo de evento. 

Nos últimos anos a banda teve parcerias importantes com a  

Empresa M.E.T.A. em 2010 e Surian Estúdio em 2012. Essas 

empresas de som e iluminação permitiram que a banda pudesse 

tomar uma proporção bem maior.  

Com som e Iluminação profissional digna de grandes bandas e 

grandes eventos, a banda teve oportunidade de se apresentar em 

eventos importantes ligados a grandes empresas, sempre obtendo 

sucesso. 

Uma das principais virtudes da banda além do profissionalismo é 

o carinho que a banda tem em realizar cada trabalho e a simpatia 

que os músicos têm com o público. 
 



 

  

 

A banda Cia em Festa conta 

com a colaboração de mais de 

12 músicos podendo se dividir 

em duas bandas com a mesma 

qualidade.  
 

 

 

Vocal 

Larissa Kelmmer 

Kelly Cristina 

Jessica  Santiago 

Kauê Lima 

Luiz França 

Guitarra 

Daniel Rodrigues 

Elysson Lago 

Vinicius Surian 

Danilo Matos 

Baixo 

Ricardo Pereira 

Edu Lussan 

Teclado 

Regiane Maioli 

Edi Velani 

Bateria 

Bruno Hernandes 

Gabriel Frasão 

Guilherme Mandú 

DJ 

José Fraga 

Guilherme Euzébio                                                         

Integrantes 



 

 

     Contatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faça também o download do 
 rider técnico e do repertório. 
 
http://musicalmeta.com.br/site/do

wnloads/ 

 

Telefone: 

(11) 3853-0774 

 

Celular / WhatsApp: 

(11) 9 9724-4506 

 

Escreva para: 

musicalm.e.t.a@gmail.com 

 

 

Acesso o Site: 

www.musicalmeta.com.br 

 

Assista a nossos vídeos no Youtube: 

www.youtube.com/danielmeta1 

 

Curta a página no Facebook:   

www.facebook.com/MusicalMeta 
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