
                                                               SCENARIUSZ WESELA                          Data lokalizacja……………………….                  

 1. Wejście Młodej pary przy dźwiękach  Marszu Mendelsona, przywitanie chlebem i solą, życzenia na Sali pod 
kościołem sto lat szampan

2. Obiad +deser –muzyka w tle

3. Pierwszy taniec Młodej Pary + blok taneczny
 

4. Kilka utworów dla dzieci                                                                            

5. Podziękowania dla Rodziców tradycyjne lub w formie Oskarów 

6. Tort weselny  przy podkładzie muzycznym plus światło  sto lat dla Pary Młodej  

7. Oczepiny (Wybranie przyszłej PM),poprzez rzucenie w rytm muzyki bukietem i krawatem przez Parę Młodą i 
wybranie nowej Pary Młodej sto lat i Pierwszy Taniec

Zabawy w formie tańca
1.    Pociąg (czapki kolejarza +lizak)                                                           5.    Góralska (kapelusze)                                       
2.    Parostatek (czapki kapitana i sterownika + koło sterowe)                    6.    Michaela Jacksona (kapelusze)

       3.    Sombrero (kolorowe kapelusze + zdjęcie)                                            7.    Zorba, can can, macarena
4.    Lambada (spódniczki latino hawajskie)                                                8.    Uprowadzenie Pana Młodego

Zabawy animacje 
       1.    Kareta lub Zoo                                                                                      4.    Figury
       2.    Rowerek                                                                                                5.    Test małżeński
       3.    Krzesełka Przynoszenie fantów                                                            6.    Taniec w płetwach

Imiona………………………………………………………………..                                                                                 
kościelny cywilny godzina  ………………………………............   
światło rampa słupki.................…………………………............
nagłośnienie…………………………………………………………. 

Dodatki do wesela
*Foto budka + album z zdjęciami + pen drive + animator 3h
*Foto lustro + złota ścianka dmuchana + album z zdjęciami + pen drive + animator 3h 
*Ciężki dym  pierwszy taniec + tort + 4 iskry  + 8 iskry
*Pistolet Co2
*Dekoracja światłem LED 15 punktów 
*Zjeżdżalnia sarenka, trampolina, zjeżdżalna zamek, zjeżdżalna Hip Hop 
*Napis love mały 85 cm lub 130 cm
*Podest sceniczny 4x2m + schodki 
*Słupek odgradzający + sznur kordon 
*Czerwony lub biały dywan 1,5m x 5m,10m,15m,20m 
*Białe BMW do ślubu (szklany dach)  
*Stojaki na kwiaty 
*Tablice z lustrem do planów stołów 
*Słupki i czerwony dywan do podziękowań w formie Oskarów 
*Projekcja zdjęć z okresu narzeczeństwa wyświetlane za pomocą projektora na ekranie 
*Złota Ścianka fotograficzna, czerwony dywan + słupki z sznurem
*Przebranie Miki 20 min
*Chusta animacyjna 15 min
*Nagłośnienie na dodatkowej sali 


