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Laryssa

Inesperado príncipe

Texto: Beto Paes Leme • Fotos e filmagem: Diogo Dubem e Studio Léo Serpa
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O

début de Laryssa Monteiro
de Barros Duque foi como um
daqueles sonhos onde jamais
gostaríamos de acordar. Família reunida, amigos, todas as pessoas queridas
estavam no Espaço Zurique para festejar uma noite única, marcada, principalmente, por uma alegre surpresa
preparada por sua mãe.
As cores rosa e preto deram o tom
da decoração. Escolha certa de Lary
para deixar o espaço despojado e luxuoso ao mesmo tempo. Praticante de

tênis e boxe, ela recebeu seus 250 convidados usando um elegante vestido
nude, bordado em swarovski, da grife
Mohana. Perto da meia-noite, trocou
o modelo por um longo branco para
esperar a hora da valsa. Quando já se
preparava para os primeiros passos ao
lado do pai, eis que surge o inesperado príncipe na figura do ator Rodrigo
Simas. Ambos flutuam no salão ao
som de Can I have this dance?, para alegria da mãe, Bianca Duque, responsável pela surpresa, e de Laryssa e suas

amigas, encantadas diante da beleza e
simpatia do ator global.
Ainda sob efeito da emoção, Lary
foi curtir os hits mais marcantes dos
seus 15 anos de vida. Mais leve sob
um pretinho curto de paetê, ela se
esbaldou de tanto dançar ao lado dos
convidados, que ora divertiam-se na
pista comandada pelo DJ Alexandre
Japiassú, ora na cabine de retratos da
Zoomfoto. Ao final da festa, brindes
aos amigos como lembrança de uma
noite inesquecível e surpreendente.

Laryssa com os pais, Bianca
e Marcos, e o irmão Pedro

Inesquecível Festa! 15 anos 187

Profissionais da festa – Foto e filmagem Diogo Dubem e Studio Léo Serpa • Cerimonial, convites, caligrafia

e lembranças Struture Eventos • Decoração, aromatização, flores, openbar, toldos, cortinas e forrações Espaço
Zurique • Móveis Ceremony, Espaço Design e Experience • Prataria, louça, taças, guardanapos e toalhas Arte de
receber, Panos e Cores e Arrumando a Mesa • Arquitetura Glauco Santos • Velas Fatima Cavalcante • Forminha dos
doces Louzieh • Som, telão, laser, iluminação e dj Alexandre Japiassú • Pistas touch screen, plotagens, banners e
outras impressões Projeto 01 • Foto divertida Zoomfoto • Doces e bombons Louzieh e Ana Foster • Bufê Paladart
• Bolo Elisangela Barros • Cabelo a maquiagem Cadu • Tratamento estético Werner Rio Design • Vestido da
aniversariante Mohana • Sapatos da aniversariante Carmem Steffens • Roupa da mãe Giorgio Armani • Roupa do
irmão Calvin Klein • Roupa do pai Brooksfield • Manobristas e seguranças F.Queiroz
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