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PRZYKŁADOWY OPIS PRZEBIEGU 

WESELA 

  

ROZPOCZĘCIE IMPREZY                

Przeniesienie pani młodej przez próg. 

Przywitanie pary młodej i gości przez zespół. 

Toast – „Sto Lat”. 

Poczęstowanie pary młodej oraz wszystkich gości szampanem. 

Tłuczenie kieliszków. 

Odliczanie pocałunków. 

Pierwsze wspólne sprzątanie 

Wręczenie szufelki i zmiotki parze młodej. 

Zaproszenie gości na obiad. 

  

UROCZYSTY OBIAD 

Przywitanie wybranych osób, uczestniczących w imprezie. 

W tle dyskretnie odtworzona muzyka. 

Witamy gości, m.in.: rodziców państwa młodych, chrzestnych, świadków i dziadków. 

Krótki blok piosenek, wykonanych przez zespół. 

Zespół wykonuje utwory instrumentalne, towarzyszące gościom podczas obiadu. 

Przerwa na zjedzenie posiłku. 

Przesyłka z Włoch 

Pan młody otrzymuje list od kolegów z Włoch… 
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PIERWSZY TANIEC I ZABAWA INTEGRACYJNA 

Para młoda wykonuje pierwszy taniec. 

Państwo młodzi są proszeni na środek sali. 

Goście ustawiają się wokół, w taki sposób, aby zrobić tańczącym jak najwięcej miejsca. 

Kółeczka zapoznawcze 

Goście zapoznają się poprzez taniec w kółkach. 

/Zabawy i bloki muzyczne/ 

  

TORT 

Niespodzianka od pary młodej – uroczysty tort. 

Gasną światła, wykonane zostają fanfary. 

Państwo młodzi są proszeni o pokrojenie tortu. 

Zostaje przewidziana chwila na zrobienie parze młodej zdjęć. 

Następuje rozdanie tortu gościom. 

/Zabawy i bloki muzyczne/ 

  

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW 

Para młoda dziękuje rodzicom. 

Zaproszeni na parkiet zostają rodzice oraz para młoda. 

Państwo młodzi w uroczysty sposób dziękują rodzicom. 

Po podziękowaniach rozpoczynamy blok muzyczny, pierwsza piosenka jest dedykowana 

rodzicom pary młodej. 

/Zabawy i bloki muzyczne/ 
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OCZEPINY 

Rzucanie welonem. 

Na środku parkietu przygotowane zostaje miejsce siedzące. 

Pani młoda siada, a panny tworzą kółko. 

Panny tańczą wokół pani młodej. 

Gdy muzyka przestaje grać, pani młoda rzuca welonem. 

Osoba, która schwyci welon zostaje mianowana nowo-wybraną panią młodą. 

Rzucanie krawatem lub muszką 

Pan młody zajmuje miejsce. 

Krawat lub muszka zostaje złapany przez jednego z kawalerów, tańczących wokół pana 

młodego. 

Taniec nowo-wybranej pary młodej 

Para, która schwytała atrybuty musi „w nagrodę” zatańczyć tango. 

Blok zabaw i konkursów „oczepinowych”. 

Po oczepinach następuje blok zabaw. 

/Zabawy i bloki muzyczne/ 

  

ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

Zespół żegna się z gośćmi i zaprasza na poprawiny. 

 

 


