FAKTEM JEST, ŻE DOBRY ZESPÓŁ MUZYCZNY JEST
POŁOWĄ SUKCESU!

LADIES AND BOYS jest zespołem słynącym z profesjonalizmu! Wiemy, że każda impreza jest
wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju…po prostu niepowtarzalna, zarówno dla gości jak i dla Młodej
Pary, która pragnie aby ten jedyny, najważniejszy wieczór w życiu był spełnieniem ich marzeń. To
właśnie dla Państwa, stworzyliśmy przykładowy plan wesela, który z pewnością zadowoli każdego,
nawet tego najbardziej wymagającego!

POWITANIE PAŃSTWA MŁODYCH
Tuż po najważniejszej chwili w życiu, czyli ceremonii zaślubin, Młoda Para udaje się do miejsca,
gdzie odbędzie się ciąg dalszy uroczystości. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem Państwo Młodzi
witani są przez zespół marszem weselnymi swoich rodziców chlebem i solą. Rodzice witają swoje
dzieci, składają im jeszcze raz życzenia, a następnie na dobry początek Państwo Młodzi wypijają
razem z gośćmi lampkę szampana, my zaś dla Młodej Pary razem z gośćmi śpiewamy tradycyjne Sto
lat. Po wypiciu młodzi rzucają szampanki za siebie na szczęście. Następnie goście podchodzą do
składania życzeń, a w przypadku gdy zostały one złożone zaraz po mszy w kościele zapraszamy w
imieniu Pary młodej do stołu weselnego na obiad. W trakcie obiadu słychać delikatne tło muzyki
mechanicznej.

PIERWSZY TANIEC
Na każdym weselu należy do Młodej Pary. Najczęściej wykonywany jest on bezpośrednio po
obiedzie. Młoda Para zwykle już na długo przed ślubem wybiera utwór, który będzie wykonywany
jako pierwszy na ich weselu.
Bardzo często na pierwszy taniec wybierane są walce angielskie, w tańcu tym Młoda Para prezentuje
się niezwykle efektownie. Oczywiście na pierwszy taniec wybrany może zostać inny utwór, który
szczególnie przypadł do gustu Młodej Parze, bądź ma dla nich szczególne znaczenie. Zwykle młodzi
przygotowują się do wykonania pierwszego tańca, gdyż wiedzą iż podczas jego wykonywania oczy
wszystkich weselników skierowane będą właśnie na nich. Warto ustalić wcześniej czy decydujemy się
zatańczyć do muzyki zagranej przez Ladies And Boys czy też chcemy, aby pierwszy utwór został
odtworzony z płyty. Warto wcześniej nagrać utwór, do którego będziemy tańczyć i poćwiczyć
taneczne kroki wspólnie z partnerem/partnerką. Wiele par decyduje się przed ślubem na wzięcie kilku
prywatnych lekcji tańca bądź też zapisuje się na kurs tańca - jeżeli znajdziecie na to czas, to gorąco
zachęcamy do tego typu wspólne aktywności - jeszcze nie raz będziecie mieli okazję razem tańczyć, a
takie lekcje bądź kurs niewątpliwie dodadzą Wam wiary w siebie i sprawią, że pierwszy taniec na
Waszym weselu będzie czymś niezapomnianym.

TAŃCE I ZABAWA
Po pierwszym tańcu młodej pary, wszystkich gości zapraszamy do tańca i zabawy, bloki muzyczne
trwają od 30 do 60 minut składają się z różnych piosenek polskich i zagranicznych, który spis
znajdziecie w zakładce „repertuar” . Przerwy zespołu trwają od 10 do 20 minut i w trakcie przerw jest
puszczana delikatnie muzyczka jako tło. Podczas przerw przeważnie obsługa lokalu wydaje posiłki
lub też pojawiają się ciekawe Atrakcje weselne. Wodzirej już w trakcie wesela integruje i umila
gościom czas. Można dowiedzieć się więcej o tym w zakładce „zabawa”.

TORT WESELNY
Jest na przyjęciu weselnym obowiązkowym punktem programu. To on gwarantuje słodkie życie dla
małżonków. Tort weselny podawany jest zwykle przed północą, bardzo często umieszcza się na torcie
efektowne sztuczne ognie. Zwyczajowo tort kroją Państwo Młodzi i na szczęście karmią się nim
wspólnie razem. A wodzirej inicjuje odśpiewanie Sto Lat.

OCZEPINY
Są ważnym punktem kulminacyjnym zabawy weselnej. Dziś, oczepiny wiązane są z konkursami,
które mogą rozruszać gości weselnych.
Panna Młoda i Pan Młody rzucają swoje atrybuty. Tradycja mówi, że ta która złapie welon, jako
następna wyjdzie za mąż. W ten sposób wyłania się para zwycięzców. Nowa Para Młoda może potem
wspólnie zatańczyć lub wziąć udział w konkursie.
Oczepinom towarzyszą zabawy, konkursy i przyśpiewki gdzie opis szczegółowy znajdziecie w
zakładce „konkursy”.
Kolejną uroczystą częścią wesela są podziękowania dla Rodziców, którym towarzyszą piękne dźwięki
utworu Urszuli Sipińskiej „Cudownych rodziców mam”. Para Młoda w tym czasie może podziękować
rodzicom za trud włożony w ich wychowanie wręczając jednocześnie bukiety kwiatów.

