
Zespół na wesele w pigułce 

Chcielibyśmy  Was wesprzeć w tym zakresie naszym ponad 30 letnim doświadczeniem  i wiedzą na 
temat zmieniających się trendów na przestrzeni ostatnich lat.

Pierwszy taniec

Pary Młode często mówią, że to czego obawiają się najbardziej na weselu, to pierwszy taniec. 
Oczywiście prócz dokładnie przećwiczonego układu, ważny jest także utwór, który będzie mu 
towarzyszył. Ma on wyrażać uczucia Młodych, nawiązywać do ich spotkania lub być po prostu 
wspólnym ulubionym utworem z czasów narzeczeństwa. Dlatego nie warto kierować się 
popularnością piosenek, wybierając zagraniczne utwory bez dokładnego zapoznania się z ich 
tekstem – przetłumaczcie sobie w google np. I will always love you W. Huston – wystarczy pierwsza 
zwrotka  i wszystko jasne 

Repertuar

Odpowiedni dobór muzyki na weselne przyjęcie to dość spore wyzwanie, które spędza sen z powiek 
niejednej Parze Młodej. Kusi, by wybierać utwory, które nam się podobają, nie do końca 
uwzględniając preferencje gości. Wówczas jednak na parkiecie wiruje jedynie Młoda para, kilkoro jej 
przyjaciół i osoby, które pójdą do tańca „bo tak wypada”. Jeśli preferujecie określony gatunek 
muzyczny (zwłaszcza niszowy), wybierzcie maksymalnie 3 utwory, a resztę niech stanowią klasyki 
weselne oraz aktualne hity.  Pamiętać należy o różnorodności; nikt nie wytrzyma całego wesela ani 
przy rzewnych kawałkach sprzed lat, ani przy samych klubowych kawałkach. W takim zestawieniu 
jesteśmy wstanie zadowolić gości w wieku od 0+ do 99+ .

Odczepiny kiedyś v dziś

Dawniej odczepiny jak tradycja przykazała  trwały  w granicach 1-1,5 h- rzut welonem, muchą, taniec 
nowej pary nowożeńców, przyśpiewki, przysięgi, test na zgodność  a także w tym samym bloku 
dziękowaliśmy rodzicom na samym początku bądź też na końcu pięknie kończąc ten punkt wesela .

Dzisiaj  odczepiny trwają około 30 minut  przy czym z niczego nie musimy rezygnować a Nasi goście 
nie muszą siedzieć  1,5 przy stole.

Dobra organizacja to podstawa, podzielmy sobie te atrakcje  w trakcie wesela.

Rodzicom podziękujmy wcześniej - O której ? Tak naprawdę możecie w każdej chwili, jeżeli jednak 
wśród gości macie babcie czy dziadków to z względu właśnie na nich zróbmy to trochę wcześniej – 
uwierzcie, że dla nich obecność podczas tej chwili jest równie ważna jak dla Was.

Zabawy

Temat rzeka. Jeżeli nastawiamy się na dużą ilość zabaw musimy wziąć pod uwagę  po pierwsze to, o
której wesele się zaczyna- im później  tym niestety gorzej bo czasu niewiele a w między czasie 
tańce, tort, lody, zdjęcia grupowe, może fotobudka  lub inne dodatkowe atrakcje ? Wszystko 
fantastyczne tylko czasu mało- znowu dobra organizacja



Jeżeli zaczynamy wcześnie  lub   mamy życzenie na 2 max 3 zabawy to temat jest prosty bo,  jeżeli 
chodzi o sam rodzaj zabaw to wybór leży po stronie Nowożeńców – tym mocno niezdecydowanym 
polecamy wyeliminować po prostu to czego absolutnie nie chcą mieć na swoim weselu i w drugą 
stronę coś na czym zależy im najbardziej, uwierzcie reszta „pójdzie” sama .

Jak wiadomo, muzyka stanowi jeden z kluczowych elementów wesela i w dużym stopniu decyduje o 
tym, czy będzie ono przez gości uznane za udane czy też nie.

Do usłyszenia

Grajland


