Néhány fontos dolog, amelyekre a magyar-német esküvö elött gondolni kell.
Nagyon Fontos:
Különbözö okmányokat, és engedélyeket bel- és külföldröl idöben beszerezni.
Így nem lehet stressz, és gond.

Idõpont kiválasztása

Esküvõ jellegének megtervezése

Vendéglista

Költségterv

Esküvõ helyszíne + Szállás / parkolóhelyek

Restaurant / Vendéglö / Szálloda:
lehetöleg sok helyet hagyni a táncosoknak, és elegendö helyet kapjanak a zenészek.
Arra is gondolni kell, hogy sok parkolóhely legyen.
Jó lenne, hogyha egy megálló is lenne a közelben.
Tanácsos, hogy szobákat is ott lehessen bérelni (rögtön a vendéglöben/szállodában, vagy
a közelében, hogy a vendégek gyalog mehessenek).
A zárórát a tanácsházán meg kell hosszabbítani.
(Valószínü, hogy a müvészeink kitünö zenéje miatt a táncoslábúak 5 óráig mulatni
fognak).
Egy szállodának, vagy vendéglönek az erdöben az az elönye, hogy a lakott területtöl
messze van, így a hangos mulatság a lakosokat nem zavarhatja.

Dekoráció, Templom, Autó

Esküvõi meghívó vagy videós meghívó ???

Nászajándék lista

Általános forgatókönyv

Gyûrûk
Templomi szertartás / Milyen felekezet??
Polgári szertartás
Csokor dobás / Rizs vagy rózsaszirom szórás
Lakodalom forgatókönyv: võfély?????
Menü, ételek, és italok
Pezsgö, pálinka, üdítök, vagy kávé sütemény a fogadáskor.
Asztalok elhelyezkedése
Ültetési rend + Ültetõkártya
Menükártya
Beszédek + Köszöntések

A zenét megrendelni:
Zene rendelkezésre áll minden igény szerint a következö alkalmakra: lakodalom, templom,
álló fogadás, vendégek köszöntése háttérzenével, kíséret az utcán, anyakönyvi hivatal,
házasság kötö teremben, esküvö, mulatság, buli....stb.........
Rendelje meg idejében a müvészeket, és közölje a zenekívánságait.
Ha idejében felvilágosítást tudunk adni a lehetöségekröl, akkor mindent egy kézböl
megkaphat, és így kedvezöbbek a költségek.
A legtöbb müvészünk multitalent, ami azt jelenti, hogy a világ nagyon sok jelentös
színpadjain már felléptek. Több hangszeren játszanak, több nyelven énekelnek....stb.....
Így természetesen majdnem mindenféle zenét is játszanak. A magyar mulatós zenétöl a
polkáig, a német slágerektöl a magyar örökzöldekig, a jazztöl a rumbáig......stb............

Nyitótánc lehetöleg a vacsora után rögtön (különben tele hassal elaludnak a vendégek, ha
unatkoznak, az asztal mellett). Így a zenekar is rögtön jó hangulatot tud teremteni.
Koerográfiás tánc: Sok pár elõad egy szabadabb stílusú tánckoerográfiát.
Menyasszonytánc
Menyasszonyszöktetés
Esküvõi torta
Éjféli vacsora
Éjfél utáni vendégkínálás

Menyasszonyi ruha

Menyecske ruha

Koszorúslányok ruhája - koszorúslányok

Võlegény ruha

Ruha kiegészítõk/kellékek

Virágok: menyasszonyi csokor, szülõköszöntõ csokor...............

Esküvõi fotós - esküvõi fotók - esküvõi fotózás Esküvõi videós

Esküvõi kozmetikus és fodrász

Võfély?????????? Szertartásvezetõ ????? Tolmács????????

Tánctanulás

Tanúk

Részletesebb információkat az interneten lehet találni.
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Összeállította, és szükség szerint kiegészítette:
Stefan Peier (Tibor)
www.peiermusik.de
stefanpeier@peiermusik.de
0049-7031-386801

