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Plan Wesela
1. Powitanie Pary Młodej
a) Powitanie Pary Młodej i zaproszenie na środek sali
b) Powitanie wszystkich gości i zaproszenie do częstowania się
szampanem
c) Wspólne odśpiewanie „Sto lat”
d) Zaproszenie na obiad
2. Obiad
a) Od 20 do 30 minut
b) W tle gra muzyka
3. Pierwszy taniec Młodej Pary
a) Zapowiedzenie i zaproszenie Państwa Młodych do pierwszego tańca
b) Pierwszy taniec Młodej Pary np. Chcę tu zostać – Farba, Zawsze tam
gdzie ty – Lady Pank, Od dziś – Paulla, Love is all around – Wet Wet
Wet, I will always love you – W. Houston, The power of love – J. Rush
4. Zabawa weselna
a) Po pierwszym tańcu Młodych wszyscy goście zapraszani są do zabawy
tanecznej
5. Podziękowanie dla rodziców
a) Zaproszenie rodziców i Młodej Pary na środek sali
b) Młoda Para dziękuję rodzicom
c) Zaproszenie gości weselnych do utworzenia dużego koła wokół
Państwa Młodych i rodziców
d) Wspólny taniec dla rodziców do muzyki np. Mam cudownych rodziców
– Farba
6. Zabawa weselna
a) Po podziękowaniach dla rodziców wracamy do zabawy tanecznej
7. Tort weselny
a) Na salę wjeżdża tort weselny, w tle gra muzyka np. The Final
Countdown – Europe, Tort weselny – Bayer full
b) Młoda Para jest zapraszana na środek do ukrojenia pierwszego
kawałka torta
c) Zaproszenie gości do częstowania się tortem
d) Chwila przerwy na poczęstunek
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8. Zabawa weselna
a) Po przerwie na torta wracamy do dalszej zabawy
9. Oczepiny
a) Zabawy i gry oczepinowe
b) Zaproszenie panien i kawalerów na środek sali
c) Pani Młoda rzuca welonem
d) Pan Młody rzuca krawatem
e) Panna i kawaler którzy złapią welon i krawat zostają ogłoszeni Młodą
Parą
f) Taniec nowej Młodej Pary
g) Dalszy ciąg zabaw i gier
10. Zabawa weselna
a) Po oczepinach wracamy do zabawy
b) Zabawa trwa do końca wesela
11. Zakończenie wesela
a) Pożegnanie wszystkich gości
b) Podziękowanie za wspólną zabawę
c) Utwór na zakończenie np. Elektryczne Gitary - To już jest koniec
12. Uwagi
a) Do punktu 3: Utwór do pierwszego tańca jest wybierany przez Parę
Młodą
b) Do punktów 4,6,8,10: Oprócz zabawy tanecznej można wprowadzić
konkursy i zabawy weselne
c) Do punktu 5: Utwór dla rodziców zostaje wybrany przez Parę Młodą
d) Do punktu 9: Plan oczepin zostaje ustalony z Parą Młodą
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