interaktywny SCENARIUSZ

WESELA od DJ dla CIEBIE!

> Powitanie Pary Młodej










Parę Młodą witają chlebem i solą rodzice oraz dj i restauracja
wypicie i rozbicie kieliszków szampana
sprzątanie kieliszków (Para Młoda otrzymuje łopatkę i zmiotkę)
Pan Młody przenosi swoją żonę przez próg
„sto lat” dla Pary Młodej
„gorzko, gorzko”
zaproszenie gości weselnych na obiad

> Życzenia na weselu (w tle leci miła muzyka)
> Uroczysty obiad (w tle leci przyjemna muzyka do jedzenia)


toasty, przemowy
*doskonały czas, żeby rozpocząć > konkurs z nagrodami

> Pierwszy taniec Pary Młodej







utwór na pierwszy taniec wybiera Para Młoda (?)
goście tańczą w kółeczku dookoła Pary Młodej
„sto lat” dla Pary Młodej
„gorzko, gorzko”
dyskoteka weselna z laserami i światłami
w między czasie pierwsze zabawy i konkursy weselne

> Podziękowania dla Rodziców





Para Młoda dziękuje i wręcza podarki rodzicom
utwór / dedykacje na podziękowania wybiera Para Młoda (?)
wspólny taniec rodziców z Parą Młodą
dyskoteka weselna w między czasie zabawy (np. pociąg międzynarodowy lub Makarena)

> Tort



Para Młoda kroi tort, karmi siebie i rodziców oraz gości weselnych - zanosi tort rodzicom osobiście
dyskoteka weselna a w między czasie zabawy i konkursy (np. taniec z gwiazdami)
*doskonały czas na > multimedialny pokaz FOTOVIDEO

> Zabawa Oczepinowa


zabawy oczepinowe dla Pary Młodej, panien i kawalerów uwieńczone nagrodami i dyskoteką
*w międzyczasie można zorganizować > KARAOKE
*doskonały czas na > magiczne widowisko z lampionami

> Zabawa do białego rana





dyskoteka weselna do białego rana
zabawy weselne z wódką (np. kareta, kręcioł)
pożegnanie gości weselnych
*doskonały czas na > animacje KARNAWAŁ w Rio lub > HORROR PARTY

> Poprawiny
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WESELA od DJ dla CIEBIE!

> Super zabawy na wesele:


















pociąg międzynarodowy
 Zorba
 Kankan
 Kalinka
 Madagaskar
chusteczka haftowana (zabawa taneczno - wokalna)
Kaczuszki (zabawa taneczna)
Makarena (zabawa taneczna)
randka w ciemno (rozpoznawanie Pary Młodej)
małżeński test zgodności (po obiedzie, przed pierwszym tańcem)
wróżby balonikowe (po obiedzie, przed pierwszym tańcem)
taniec z gwiazdami
 Walc wiedeński
 Tango
 Twist lub rock & roll
 styl wolny
 dogrywka
taniec z figurami
garnuszek pełen złota (wykupywanie tańca z Parą Młodą)
tańce egzotyczne dla Panów
taniec wytrzymałościowy dla Panów
zabawy z krzesłami
Kareta (zabawa z wódką)
Kręcioł (zabawa z wódką)
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