WESELE - SCENARIUSZ PRZYJĘCIA
PRZEDSTAWIAMY PROPOZYCJĘ SCENARIUSZA PRZYJĘCIA WESELNEGO, NA PODSTAWIE KTÓREJ MOŻECIE ZBUDOWAĆ PRZEBIEG
WASZEGO WIELKIEGO DNIA. PROPOZYCJA TA POWSTAŁA W OPARCIU O NASZE DOŚWIADCZENIA I ZAWIERA NAJLEPSZY NASZYM
ZDANIEM UKŁAD CHRONOLOGICZNY WYDARZEŃ, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA PRZYJĘCIU WESELNYM. Z PRZYJEMNOŚCIĄ
POMOŻEMY WAM PRZYGOTOWAĆ PRZEBIEG WASZEGO WESELA I POPROWADZIMY JE W NIEZAPOMNIANY SPOSÓB.
TRZYMAMY KCIUKI : )
VOCART®

I. ROZPOCZĘCIE IMPREZY
następuje w momencie: około 0:00 godziny od rozpoczęcia Wesela

Opis: Przyjazd Gości / Przyjazd Pary Młodej / Oficjalne Powitanie (Gromadzenie na Powitanie, Przywitanie Chlebem i
Solą oraz Życzenia od Rodziców / Pierwszy Toast (Lampki Szampana) / Zaproszenie Do Stołów (Obiad Powitalny) /
Życzenia od Gości Weselnych
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Na Salę Weselną pierwsi powinni przyjechać Goście – jednak zaraz potem powinna pojawić się Para Młoda. W tle
słychać subtelną muzykę odpowiadającą sytuacji. VOCART® opiekuje się Gośćmi od chwili ich przybycia – w tym podaje
podstawowe informacje techniczne – o sposobie zajmowania miejsc przy stołach, o położeniu szatni, toalet i miejsc
wyznaczonych do palenia. Zapoznajemy się z Obsługą Foto-Video i ustalamy zasady współpracy.
2. Na około 10 minut przed przyjazdem Para Młoda (za pośrednictwem Świadków) kontaktuje się z VOCART® anonsując
swoje przybycie – w razie potrzeby przyjazd Pary Młodej zostaje wstrzymany, aby umożliwić wszystkim Gościom przybycie
na miejsce wesela i zebranie się w jednym miejscu na Powitanie Pary Młodej.
3. Kiedy przyjazd Pary Młodej jest już pewny, zbieramy Gości w wyznaczonym miejscu, opowiadamy Im kilka ważnych
ciekawostek o zbliżających się Wydarzeniach i prosimy Obsługę Sali o podanie Gościom Szampana Powitalnego (o ile jest
przewidziany i o ile Sala współpracuje w tym zakresie). W oczekiwaniu na Parę Młodą przedstawiamy się sobie i poznajemy
Rodziny oraz Znajomych.
4. Gdy Para Młoda przybywa, następuje przywitanie owacją a następnie prosimy Rodziców o Przywitanie Pary Młodej
chlebem i solą (we wcześniej ustalonym miejscu – w razie wątpliwości odbywa się to na progu Sali, lub w miejscu
wyznaczonym przez Obsługę Sali).
5. Przywitanie Pary Młodej jest pierwszą okazją na wykonanie Pamiątkowego Grupowego Zdjęcia z Wesela.
6. Po przywitaniu Pary Młodej przez Rodziców następuje wejście Pary Młodej na Salę Weselną, lub wniesienie Panny
Młodej przez symboliczny próg Sali przez Pana Młodego (według wyboru Państwa Młodych) – za Parą Młodą na Parkiet
przybywają Goście.
7. Witamy Parę Młodą i Rodziców.
8. Podczas Powitania inicjujemy pierwszy toast za zdrowie i pomyślność Pary Młodej (która wcześniej otrzymuje od
Obsługi Sali lampki szampana) – jest to także dobry moment na oficjalne (choćby jednozdaniowe) powitanie Gości przez
Parę Młodą.
9. Przy subtelnej muzyce pasującej do sytuacji zapraszamy Parę Młodą i Gości do stołów.
10. W tym czasie Goście mogą złożyć Parze Młodej życzenia i wręczyć prezenty (jeśli nie udało się zrobić tego wcześniej).

II. UROCZYSTY OBIAD POWITALNY
następuje w momencie: około 20 minut od rozpoczęcia Wesela

Opis: Pierwsze i Drugie Danie / Deser/ Wybór Podczaszych / Toasty
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Subtelna muzyka w tle.
2. Obsługa Sali podaje Pierwsze Danie Obiadu Powitalnego.
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3. Ekipa VOCART® przeprowadza pierwszą tradycyjną animację przy stołach – wybieramy Podczaszych, czyli osoby
dbające o napełnianie pucharów Gości Weselnych – zgodnie z zasadą, „każdy pije to na co ma ochotę” nie zmuszamy
Gości do picia alkoholu.
4. Kiedy widzimy, że Obsługa Sali kończy wydawanie Pierwszego Dania, inicjujemy Toast za zdrowie Pary Młodej wraz
z tradycyjnym „słodzeniem wódeczki”.
5. Obsługa Sali podaje Drugie Danie Obiadu Powitalnego.
6. Kiedy widzimy, że Obsługa Sali kończy wydawanie Drugiego Dania, inicjujemy Toast za zdrowie Świadków wraz z
tradycyjnym „słodzeniem wódeczki” (Świadkowie się nie całują – czyni to Para Młoda). Staramy się przy tym inspirować
Gości Weselnych, aby sami także wznosili dalsze toasty za zdrowie Pary Młodej bez inicjowania ich przez Konferansjera.
7. Obsługa Sali podaje Deser (jeżeli jest przewidziany).
8. Kiedy widzimy, że Goście kończą konsumpcję, ogłaszamy, że za 10-15 minut nastąpi „Odczarowanie Parkietu”
Pierwszym Tańcem Pary Młodej – przez to ogłoszenie dajemy Parze Młodej i Gościom czas, aby przygotowali się do
Pierwszego Tańca i przybyli na parkiet w komplecie oraz w dobrym nastroju.

III. „ODCZAROWANIE PARKIETU” – PIERWSZY TANIEC PARY MŁODEJ
następuje w momencie: około 1:00 godziny od rozpoczęcia Wesela

Opis: Pamiątkowe Zdjęcie Wszystkich Gości / Pierwszy Taniec / Pierwszy Set Taneczny / Przerwa z Toastem / Animacje
proponowane przez VOCART
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Przed Pierwszym Tańcem pytamy Parę Młodą, czy jest już gotowa.
2. Jeżeli Para Młoda wyrazi gotowość do Pierwszego Tańca, zapraszamy wszystkich Gości na parkiet i informujemy, że
nastąpi „Odczarowanie Parkietu” przez Parę Młodą.
3. Zebranie się gości na parkiecie przed Pierwszym Tańcem to pierwszy na Sali i zazwyczaj najdogodniejszy (ale nie
jedyny) moment do zrobienia pamiątkowej fotografii wszystkich Uczestników Wesela.
4. Przed Pierwszym Tańcem Pary Młodej zamieniamy kurtuazyjnie ze sceny kilka słów z Gośćmi i rozpoczynamy w burzy
oklasków Pierwszy Taniec – zalecamy, aby Pierwszy Taniec Pary Młodej trwał do 2 minut, chyba że jest to skrupulatnie
przygotowany układ choreograficzny.
5. Po zakończeniu Pierwszego Tańca zatrzymujemy Gości Weselnych na parkiecie, wypełniając natychmiast parkiet
muzyką do tańca – rozpoczyna się tym samym Pierwszy Set Taneczny. Przerwy robimy kiedy są potrzebne.
6. Po Pierwszym Secie Tanecznym następuje przerwa i jeśli się da: niewymuszany przez nas Toast za zdrowie Pary
Młodej.
7. Podczas kolejnych przerw wznosimy w uzgodnieniu z Parą Młodą toasty za zdrowie Chrzestnych i Seniorów itd..
Podczas kilku kolejnych przerw przeprowadzamy także Animacje proponowane przez VOCART – ich zasady ustalamy z
Parą Młodą.

IV. DRUGI POSIŁEK (JEŚLI PRZEWIDZIANY)
następuje w momencie: około 3:30 godziny od rozpoczęcia Wesela
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Drugi Posiłek na Weselu powinien pojawić się nie wcześniej niż 2 godziny po Obiedzie Powitalnym i nie później niż na
1 godzinę przed Tortem Weselnym – Goście powinni mieć czas, aby zapomnieć o Pierwszym Posiłku, zanim usiądą do
kolejnego. Najlepiej, jeżeli ten posiłek nie jest nadmiernie obfity. Pamiętajcie, że Goście mają zawsze zastawione Stoły
Weselne i przekąski na wyciągnięcie ręki.
2. Między posiłkami odbywają się Sety Taneczne na Parkiecie. Na Wasze życzenie może pojawić w tych Setach element
gustownie prowadzonej animacji, jak np. Belgijka, czy Pociąg – zalecamy takie animacje tylko wtedy, gdy oczekuje ich
Publiczność Wesela (dopytując się o nie) – ich przeprowadzenie na siłę powoduje dużo słabszy efekt.
3. Podczas Drugiego Posiłku, lub odpowiadającej mu przerwy pomiędzy Setami Tanecznymi, może nastąpić Toast za
zdrowie Seniorów (a w szczególności dziadków Pary Młodej).
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4. Podczas Drugiego Posiłku zalecamy także odbycie Konkursu Wiedzy O Parze Młodej jeśli go zaplanowano i
rozpoczęcie Konkursu Na Radę Małżeńską (to dwa autorskie konkursy VOCART – bardziej atrakcyjne niż zabawy weselne).

V. KULMINACJA WESELA
następuje w momencie: około 5:00 godzin od rozpoczęcia Wesela

Opis: Podziękowania Dla Rodziców / Oczepiny / Tort Weselny
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Zbieramy Gości na parkiecie, informując ich, że Para Młoda pragnie aby jej towarzyszyli w bardzo ważnych chwilach – to
pozwala zebrać wokół Pary Młodej maksymalną liczbę Gości.
2. Rozpoczynamy Oczepiny, czyli wskazanie kto z Pań i Panów najszybciej weźmie ślub (poprzez rzut welonem/bukietem oraz
krawatem/muszką itd.). W Oczepinach biorą udział: Para Młoda i Świadkowie oraz wszystkie osoby wolnego stanu: panny
i kawalerowie, osoby po rozwodzie oraz wdowy i wdowcy. Ekipa VOCART® zawsze oddziela Oczepiny od pozostałych
Zabaw Weselnych, gdyż w ten sposób zachowujemy najpiękniejsze wrażenia z Kulminacji Wesela.
3. Po oczepinach następuje Podziękowanie Dla Rodziców. W celu dokonania Podziękowania Dla Rodziców zapraszamy
Rodziców do Pary Młodej i oddajemy Parze Młodej głos (mikrofony), asystując przy przekazaniu podarunków. Zamieniamy
z Gośćmi ze sceny kurtuazyjnie kilka słów stosownych do sytuacji. Jeżeli Para Młoda przygotowała podarunki dla Rodziców
(np. bukiety kwiatów, pamiątkowe zdjęcia, dyplomy itd.), zalecamy, aby świadkowie dostarczyli te podarunki do VOCART®
przynajmniej na 20 minut przed rozpoczęciem Kulminacji Wesela. Jeśli zaplanowano wyświetlanie filmu związanego z
Podziękowaniami, to zalecamy aby pojawił się zaraz po dokonaniu osobistych podziękowań.
4. Po Oczepinach oraz po Podziękowaniu Dla Rodziców zapraszamy Gości, w imieniu Pary Młodej i Rodziców, na Tort
Weselny, wprowadzany przy odgłosach fanfar. Jeżeli Tort Weselny wyposażony będzie w sztuczne ognie, zalecamy
sprawdzenie ile czasu się palą, gdyż zdarzają się przypadki użycia bardzo długo palących się ogni (musimy zawsze
odczekać, aż wypalą się do końca). Pierwszy kawałek Tortu Weselnego kroi Panna Młoda i wręcza Mężowi – drugi kroi
Pan Młody i wręcza Żonie – wszystko Prowadzący Wesele puentuje bardzo ważnym morałem. Następnie zapraszamy Gości
na Tort Weselny, który kroi Obsługa Sali (lub Para Młoda jeśli sobie zażyczy).
5. Po Kulminacji Wesela kończy się Oficjalna Część Wesela a rozpoczyna mniej formalna zabawa do białego rana.
6. W przerwie „tortowej” po Kulminacji Wesela następuje toast za zdrowie Gości, wznoszony przez Parę Młodą przy pierwszej
nadarzającej się okazji. Następuje także ogłoszenie wyników konkursów (jeśli się odbyły).
7. Podczas Kulminacji Wesela Para Młoda z Panny Młodej i Pana Młodego staje się Żoną i Mężem. Informujemy o tym Gości
i dumnych Małżonków ☺

VI. KOLEJNE SETY TANECZNE I ZABAWY
następuje w momencie: około 5:40 godziny od rozpoczęcia Wesela

Opis: Zabawa na Parkiecie / Zabawy Weselne
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Jeżeli Para Młoda przewidziała Zabawy Weselne, to przeprowadzimy je, gdy zakończy się pierwszy po Torcie Weselnym
Set Taneczny. Zalecamy urządzenie maksymalnie 1-2 Zabaw Weselnych – pamiętajcie, że w typowych Zabawach
Weselnych bierze udział zazwyczaj kilka do kilkunastu osób – reszta Gości to tylko Obserwatorzy, którzy szybko się męczą
oglądaniem. W rzeczywistości (w poprzednich dziesięcioleciach) zabaw weselnych w nadmiarze używały amatorskie
zespoły weselne, aby zatuszować braki repertuarowe. Ekipa VOCART® ma szeroki repertuar i wysoko oceniane
umiejętności – dlatego wolimy, aby wszyscy Goście wspólnie bawili się na parkiecie. Spełnimy jednak i to życzenie Pary
Młodej w razie potrzeby – znamy mnóstwo zabaw weselnych. Nie organizujemy zabaw weselnych o podtekście
seksualnym lub wulgarnym oraz polegających na przymuszonym piciu wódki. Nasze najpopularniejsze propozycje to: Test
Zgodności, Zbieranie Na Wózek, Taniec Z Gwiazdami, Trochę Inne Krzesełka itd. – wykaz propozycji i ich dokładne opisy
przesyłamy po zawarciu Umowy w specjalnym mailu wraz z poradnikiem organizacyjnym.
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VII. TRZECI POSIŁEK (JEŚLI PRZEWIDZIANY)
następuje w momencie: około 7:00 godzin od rozpoczęcia Wesela
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Trzeci Posiłek pozwoli Gościom pozyskać siły i dotrwać do końca Wesela.

VIII. PIERWSZY AUTOKAR POWROTNY (JEŚLI PRZEWIDZIANO)
następuje w momencie: najwcześniej około 8:00 godziny od rozpoczęcia Wesela

Opis: Zbiorowy Wyjazd Gości.
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Jeżeli przewidziano odwiezienie Gości autokarem powrotnym to jest to pierwsza możliwa chwila, aby to uczynić. Nie
zalecamy zamawiania i ogłaszania autokaru powrotnego wcześniej, chyba że to niezbędne.
2. Na życzenie Pary Młodej podajemy publicznie informację o oczekującym autokarze.

IX. CZWARTY POSIŁEK (JEŚLI PRZEWIDZIANY)
następuje w momencie: około 8:30 godzin od rozpoczęcia Wesela
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Czwarty Posiłek zazwyczaj jest Ostatnim Posiłkiem Wesela. Zazwyczaj także posiłek ten jest skromniejszy niż pozostałe,
tak aby nie przeciążać Gości przez powrotem z Wesela. Zalecamy, aby czwarty (ostatni) posiłek odbył się najpóźniej na
godzinę przed planowym zakończeniem Wesela (co umożliwia zagranie później minimum jednego pełnego seta
tanecznego przed zakończeniem Wesela – nie robimy już potem przerw aż do końca).

X. ZAKOŃCZENIE WESELA
następuje w momencie: około 10:00 godziny od rozpoczęcia Wesela

Opis: Toast Końcowy / Ostatni Taniec Pary Młodej / Pożegnanie Się Z Gośćmi / Autokar Powrotny
UWAGI OBJAŚNIAJĄCE:
1. Zakończenie Wesela następuje gdy Para Młoda odbywa z Gośćmi Weselnymi swój ostatni Taniec.
2. Ostatni taniec zostaje zakończony podziękowaniem od Ekipy VOCART® za wspólną zabawę i zaproszeniem na Ostatni
Toast za zdrowie i pomyślność Pary Młodej.
3. Podajemy także informację, że na Gości oczekuje autokar powrotny (jeżeli przewidziany).

MIŁEJ ZABAWY !
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