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Biografia 
Dj Lu Iglésias 

Dj formada pela conceituada escola de Djing Dance Planet, tirou o curso Pro DJ 

101 certificado pela APPLE e DGERT, mais do que batidas acertadas este curso 

permitiu-lhe desenvolver um sentido de estética musical e o sentido de 

oportunidade de mix. 
 
 

Licenciada em Arte e Comunicação – ramo Audiovisual, manteve contacto desde 

cedo com as mesas de mistura e programas de som. 

 
O mestrado em Design da Imagem pela Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto, veio acrescentar uma dinâmica e uma perspectiva diferente entre os 

conceitos som e imagem, bem como, uma envolvência na cultura existente no 

meio noturno que lhe permite analisar qualquer casa que vá atuar. 

 

O gosto pela música sempre a acompanhou, mas foi apenas há um ano que 

começou a dar os primeiros passos no Djing, a apresentação foi na discoteca 

Theatrix em Coimbra, com a qual contou com a comunicação social e mais de 

2000 mil pessoas levando ao rubro a pista de dança. 

 

Desde então, o seu rápido crescimento e evolução técnica fizeram se sentir, sendo 

requisitada por inúmeras casas num curto espaço de tempo, essa visualização 

nacional, trouxe consigo marcações internacionais em países como a Suíça, 

Espanha, Luxemburgo e Angola. 

 

Como convidada tocou em mais de 60 casas de norte a sul de PORTUGAL e ILHAS. 

 

 

                                       
 
 



CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
 

 

1. Objeto de Contratação: 

Este orçamento refere-se ao orçamento para contratação da “Dj Lu Iglésias” 

 
2. Contratação de serviço opcional: 

 Vídeo da festa - filmagem, realização, pós produção e inserção na internet 

acresce o valor de 300€ 

 
3. Direitos de reprodução de imagem e/ou nome da atuação “Dj Lu Iglésias ” O 

valor do orçamento é para os direitos de utilização da imagem e do nome 

para apenas um (1) evento. 

 
4. Nome a utilizar: 

Em toda a comunicação do evento, deverá ser colocado o nome “Dj Lu Iglésias ” 
(Flyers, convites, posters, projecção, etc.) 

 
5. Fotografias e logotipo: 

Toda imagem será fornecida por nós. 

 
6. Pagamento de despesas: 

Qualquer deslocação feita para fora da grande Porto implica pagamento por 

parte do cliente das despesas de transporte, alojamento e alimentação para 

duas pessoas (quarto single). Se for contratado algum serviço opcional terão de 

ser pagas as despesas de transporte, alimentação e alojamento para a restante 

equipa. 
 

7. Atuação “Dj Lu Iglésias” 

A  Lu  estará presentes no local da atuação agendada pelo menos duas 

horas antes da hora de atuação. A atuação durará 2 horas. 

. 

8. Tipo de música: 

House Clubing com vertentes Vocal, Afro/Tribal e Progressivo. 

 
9. Valor de faturação: 

Orçamento da atuação da “Dj Lu Iglésias ” é de 750€ (setecentos e cinquenta 

euros) para somente 1 (uma) atuação. 

Aos valores orçamentados tem que se acrescentar os 23% de Iva. 
 
 
 

10. Condições do pagamento: 

10.1 50% do valor orçamentado será pago no dia da adjudicação. Só depois de adjudicado 

é que se pode utilizar a imagem e nome “Dj Lu Iglésias”  
10.2 em qualquer modo de emissão, difusão ou publicação. 

10.3     Os restantes 50% do valor orçamentado será pago no dia do serviço, antes da atuação 

da “Dj Lu Iglésias”. 

 
 
 
 



11. Confirmação do serviço: 

A execução deste trabalho implica a aceitação deste orçamento e as suas 

condições. Caso sejam aceites as condições propostas neste orçamento, 

agradecemos confirmação pela mesma via e ao pagamento dos 50% de 

adjudicação. 

 

12. Reserva da data 

As opções sem confirmação até 30 dias anteriores à atuação serão consideradas 

anuladas. 

 
13. Anulação e adiamento de data já adjudicada. 

Depois do pagamento da adjudicação (50%), caso o evento seja cancelado, não 

existirá direito a retorno da adjudicação. 

Caso a data seja alterada para outro dia o valor mantem-se válido. 

 
14. Raider Técnico: 

3X CDJ Pioneer 1000 ou 2000 

1X CDJ Pioneer 800 ou 900 ou 2000 

2X Coluna de Monição pelo menos 300 Wats 

Bancada livre 60cm X 120cm ao lado do setup DJ (área de trabalho)  

 
CONTATOS: 

 
www.artistas.com.pt  

Telf. +351 914 706 047 

e-mail: djmix@artistas.com.pt  

 

              www.artistas.com 


