Przebieg przyjęcia weselnego
1. Wejście do lokalu
Rozlega się muzyka – zwykle coś co nie będzie nazbyt nachalne i nie będzie przeszkadzało wszystkim
osobom towarzyszącym we wzajemnej komunikacji.
Zbierają się goście, rodzina. Czekamy, aż zajmą miejsce wokół Paostwa Młodych. Kelnerzy częstują
szampanem

2. Krótkie przywitanie wszystkich obecnych i życzenia dla Nowożeoców. W przypadku prowadzących
z 3musketeers.pl wszystko odbywa się z klasą i bez pompatycznych, ckliwych przemówieo :)

3. Pierwszy toast i rozbijanie kieliszków. Według tradycji, rozbicie kieliszków, symbolizuje trwałośd
małżeostwa aczkolwiek
znamy szczęśliwe i pełne zgodności małżeoskiej pary, które tego nie uczyniły. Nie bądźmy zatem
przesądni.

4. O ile życzenia nie odbyły się wcześniej, będzie to na nie najodpowiedniejsza chwila. Świadkowie
odbierają wręczane Nowożeocom prezenty.

5. Zaproszenie na posiłek. W zależności od ilości zaproponowanych dao menu, pierwszy posiłek trwa
około 1,5 – 2,5 godziny.
Najedzeni? Zatem czas na kolejny punkt przyjęcia weselnego…

6. Pierwszy taniec. Nasi prowadzący zwykle nazywają go dedykacją dla Nowożeoców i reszty Gości.
Jesteście już na środku sali? Ruszamy z muzyką, którą sobie wcześniej wybraliście. Jeśli nie jesteście
mistrzami taoca towarzyskiego, prowadzący 3musketeers.pl zaproszą po około 15 sekundach, resztę
gości.
Nie będziecie czuli się osamotnieni na parkiecie i równocześnie będzie to dobre rozpoczęcie części
tanecznej imprezy dla wszystkich, bez wyjątku.

Prowadzący 3musketeers.pl, standardowo zapraszają na posiłki i na parkiet. Zapraszają także w
imieniu Nowożeoców na najsłodszy
poczęstunek tego wieczoru, czyli tort weselny, przyjmują dedykacje od Gości – chyba, że sobie
zastrzeżecie… – nie macie ochoty
słuchad disco polo lub biesiady – powiedzcie o tym naszemu konferansjerowi.

7. Podziękowania rodzicom. Jeśli nie macie innych pomysłów, najlepszym i najmniej pretensjonalnym
rozwiązaniem,
będzie zwyczajna dedykacja w formie ulubionej piosenki rodziców. Sprawdzi się klasyka np:
Wonderful World, Louisa Armstronga.

8. Oczepiny. Jeśli macie ochotę nawiązad do tradycji, zorganizujemy, krótkie i przyjazne oczepiny (rzut
bukietem i muchą).
Z prowadzącymi 3musketeers.pl nie będziecie się czuli zniesmaczeni tą częścią przyjęcia weselnego.

