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TIPPEK, ÖTLETEK

A tematikus esküvők kü lföldön már régóta népszerűek és elérhe-
tőek, de Magyarországon is egyre többször mutatkozik igény erre.
A téma, ami köré az egész esküvő szerveződik, gyakorlatilag bármi
lehet: sport, hobbi, szín, helyszín, egy kedvenc sztár, állat, étel, egy
tárgy, lehet a pár kabalája, de akár egy történelmi korszak is lehet
a rendező elv. De miért választja egy pár a nehezebb, sokszor já-
ratlan utat és szervez tematikus esküvőt? Említettük, hogy az egye-
diség, a „másnak még nem volt ilyen” érzése fontos szempont, hi-
szen sokakból vált ki ellenérzést a sok egy kaptafára készü lt esküvő,
feszengenek rajta vendégként, és szentü l megfogadják, hogy ha ők
kerü lnek sorra, nekik bizony tabukat döntögető és határokat fesze-
gető ünnepségük lesz. Ezen tú l, ha egy motívum életünk meghatáro-
zó eleme, akkor miért is mondanánk le ennek a fontos dolognak az
esküvőnkön való megjelenítéséről? Vagy ha kislány korunk leghőbb
álma egy igazi tökhintós, Hamupipőke-estély volt, akkor miért is ne
viselhetnénk üvegcipellőt az esküvőnkön? Szakértőnk szerint a
tematikus esküvőkkel a tradicionális esküvők sokak számára már
elavult, elcsépelt elemeinek fellazítása is lehet a cél.

Sok pár van azon a véleményen, hogy egy hagyományos esküvő már
idejétmú lt forma, feleslegespénzszórás.Ezért inkábbformabontó mó-
don nem az örök húsleveses menüsort, tucat marcipántortát, sablon
díszítéseket rendelik meg az étteremtől, a cukrásztól, a dekorostól,
nem gondolkodnak publikus esküvői helyszínekben, hanem maguk
szervezik meg valahol, akár egy addig még esküvőre sosem használt
helyen, vagy a saját kertjükben, a saját kellékeikből, alapanyagaikból.
Manapság nagyon trendi a DIY, azaz csináld magad esküvő – ez
is egyfajta lázadás a megszokott formák és folyamatok ellen. A te-
matikus esküvő viszont még ennél is merészebb formabontás, ami
akár a klasszikus esküvői részletek, hagyományok egy részét meg
sem tartja vagy teljesen ú jraértelmezett módon alkalmazza. Extrém
helyszínek, öltözékek, ételek, kellékek – formabontó esküvőkről ké-
szü lt képeket nézegetve sokszor jogosan merü l fel a kérdés, hogy a

nagyon erős vizuális hatás ellenére mennyiben sikerü l egy ilyen ren-
dezvényen az esküvő fő üzenetét megtartani. Mennyiben marad a
show két szerelmes ember meghitt ünnepi eseménye, nem fullad-e
önmaga paródiájába, kabaréba az egész, azaz hol van a határ egy
tematikus esküvő és például egy szimpla jelmezbál között? Gondos
Orsi szerint minden helyénvaló lehet addig a pontig, amíg a pár nem
esik tú lzásokba, nem állít maga elé csak óriási anyagi áldozatokkal
járó, vagy még azok ellenére is megoldhatatlan feladatokat, vagy
nem követel a többi résztvevőtől, a vendégektől és a segítő személy-
zettől zavaró vagy fárasztó, emberfeletti mutatványokat. Itt is érvé-
nyes, hogy a kevesebb néha több – a józan ész vezéreljen minden
formabontó esküvőre készü lő párt!

Lássunk hát néhány gyakrabban előforduló vagy a szokványostól
eltérő esküvői tematikát!

Tematikus esküvők

Vannak  párok, akiknek az esküvõ tervezésekor abszolút
prioritás az egyediségre törekvés.

Õk nem elégednek meg egy nem mindennapi helyszínnel, egy
lélegzetelállító ruhakölteménnyel, vagy valamilyen különleges
dekorációs elemmel, hanem egy konkrét téma köré  építenek
mindent, szó szerint a legapróbb részletekig mindent: a helyszíntõl
kezdve a meghívó, a dekoráción, a tortán, a menün és zenén át akár
adott esetben a vendégek ruhájáig is.

GONDOS ORSI, a témát gyakorlatból is jól ismerõ esküvõszervezõ
segítségével négy különleges tematikát mutatunk be nektek kicsit
közelebbrõl.

- amikor az ünnepség egy bizonyos téma köré szervezõdik
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Míg az óriás beruházásokkal járó, főként a látványra építő tematikák itthon meglehetősen ritkán fordulnak elő,
viszonylag gyakorta találkozunk dupla ünneppel, azaz hogy az esküvő dátuma egybeesik egy másik jeles nap-
pal – ez akár még költséghatékonyság szempontjából sem rossz ötlet, hiszen két legyet ü tünk egy csapásra.
Előfordul, hogy a pár megismerkedésének évfordulójára tű zik ki a nagy napot, vagy egyikük szü letésnapjára,
esetleg karácsonyra, dem az is megeshet, hogy szilveszterkor kelnek egybe. A legpraktikusabb kétségkívü l egy
farsangi jelmezes esküvő, amikor úgyis mindenki bolondozni vágyik. A 2az1-ben megoldásnál az alap ünnep
jellegzetes motívumai az esküvő minden momentumában visszaköszönnek. Szü letésnapkor az éppen betöltött
életkor jelenik meg számszerűen, ömlenek az égből a számozott lufik, az asztaldíszeken, szalvétákon, a virágfa-
lon vagy csak szimplán virágokból kirakva is megjelenik a bűvös szám. Mindenü tt torták, szü linapi édességek,
ajándék dobozok és a gyerekkori szü linapi zsú rokat idézően bohócruhába öltözött ceremóniamester szórakoz-
tatja a násznépet. karácsonyi esküvőnél karácsonyi a menüsor hallal és bejglivel, csillagszórós a dekoráció,
jászollal és az elmaradhatatlan karácsonyfákkal, melyek kü lönböző méretekben és színekben díszítik a termet,
és abszolú t helyénvaló a nászajándékokat hatalmas, szalagos ajándék dobozban átadni. Szilveszteri esküvőnél
a dekorációs elemek az óra és a visszaszámlálás körü l forognak, rizs helyett millió konfettivel szórják a párra a
bőséget és a gyermekáldást, éjfélkor az ő tiszteletükre is szól a Himnusz, és ekkor jön csak a pezsgős koccin-
tás és a korhelyleves. Szép szimbólum is ez egyben, egy ú j év és egy ú j közös élet kezdete. é s hogy fokozzuk
a drámát: január 1-jén rögtön egy évvel „öregebb” házastárssá is vált az év utolsó hivatalos munkanapján, de-
cember 31-én éppen csak egybekelt pár.

a sport, közös hobbi

az ünnep, „special day”

kosárlabda, foci, sakk, búvárkodás, kártya – a pár egyi-
kének vagy mindkettőjü k közös szenvedélye lehet a téma.
Ha kosárlabda, akkor például kosárlabda alakú torta és
palánkok a tánctéren, a székeken huzat helyett mezek,
a rajtuk lévő feliratok pedig maguk az ü ltetőkártyák. Egy
magára valamit is adó focista feleség csakis stoplisban áll
oltár elé, a közös élet első megmozdulása egy jól helyezett
kezdőrúgás lesz, és speciális a menyasszonytánc is, ami-
ben szintén a labdáé a főszerep: a fejek közé szorított bőr-
bogyóval kell táncolni. Ha sakk, akkor minden látványelem
fekete-fehér, király és királynő a két főszereplő, a bástyák
a szü lők, a huszárok a tanúk, és a sértődések elkerü lése
végett a násznép a hivatalos „gyalog” titulust kapja. Gyak-
ran bukkanhatuk a neten vizes esküvőkről készü lt beszá-
molókra: a legszimplább ezek közü l a vitorlázós esküvő,
extrémebb a vízisíelős vagy szörfös esküvő, - Orsiék egy
ilyen dekorációt is készítettek nemrégiben, bár nem ten-
gerparton, hanem budapesten - ha pedig búvárkodás a
közös szerelem, akkor víz alatti szertartáson mondhatja ki
a pár az igeneket. t ermészetesen a násznép ilyenkor nem
merü l velük együ tt, vagy csak korlátozott számban, és a víz
alatti kamerák segítségével követik az eseményeket.

Az esküvő témája:

Az esküvő témája:
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Az esküvő témája:

Ha egy nemzet, esetleg egy ország köré épü l egy esküvő témája,
akkor az gyakorlatilag olyan, mint egy utazás. Az esküvőn megele-
venednek az adott nemzet színei, ízei, ritmusai, ruhái és szokásai
is. Felidéződik a japán, az indiai, a görög vagy épp a karibi nem-
zet kultú rája és hangulata, igyekszünk betartani az összes, az adott
népre jellemző tradicionális esküvői szokást. így egy indiai esküvő
mindenképpen több napos mulatság lesz, csodálatos színes textíli-
ák, illatok és ételek kavalkádjával, henna festéssel és egyéb jelleg-
zetes rituálékkal. k ü lönösen gyakori a nemzeti vonal köré épített
tematika vegyes párok esetében, vagy úgy, hogy az egyikük, vagy
akár mindkettőjük kulturális jellegzetességeit megidézik. n em csak
maguk a nemzetek jelenhetnek meg egy esküvő tematikájában, de a
rájuk jellemző csoportosulások, legális vagy akár illegális formációk,

így az olasz témán belü l beszélhetünk maffia-esküvőről, a japánon belü l
gésa- vagy szamuráj-esküvőről, vagy az amerikai őslakosság tiszteletére tar-
tott indián esküvőről. Gondos Orsi nem mellesleg az egyik nemzeti vonalon
személyesen is érintett szakértő, hiszen szü letett közép- és dél-amerikai ta-
gokból álló teamjével a magyar esküvői piacon egyedü lálló szolgáltatásként
karibi hangulatú esküvőket kínál a salsa által rabul ejtett magyar, vagy Ma-
gyarországon élő latin-amerikai gyökerű , házasodni vágyó pároknak. A karib
esküvők minden részlete autentikus: igazi latin zenekar húzza a talpaláva-
lót, kubai-mexikói séf készíti a tradicionális finomságokat, és a dekoráció
is a fehér homokos tengerpartokat, az élénknél is élénkebb karibi szín- és
növényvilágot idézi..

egy nemzet vagy
nemzeti jellegzetesség

A kártyás tematikájú esküvőn a piros és feke-
te uralkodik mindenben. Magától értetődően
kártyalap a meghívó és az ü ltetőkártya, és ez-
ú ttal a menükártya valóban kártya. A vőlegény
a Szív k irály, választottja a pikk Dáma, a nász-
ajándékot pedig tétek formájában kell megten-
ni a kártyaasztal körü l.
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Az esküvő témája:

Valami furcsa indíttatásból véres-rémes-horror esküvőre is sor kerü lhet. Ez
lehet gót esküvő, lehet a téma a vámpírok bálja, vagy egyszerűen csak a
Halloween. Előfordul Alcatraz témára komponált rabruhás esküvő – itt még
a pincérek is a játék részesei, fekete-fehér csíkosban szolgálják fel durva
alumíniumplatnikon a rabkosztot az elítélteknek, akik rácsok között, hagyo-
mányos dekoráció nélkü l berendezett környezetben fogyasztják el az „ün-
nepi” menü t. Sehol máshol nincs ekkora sú lya és szerepe a menyasszony
szöktetésnek! k étségkívü l ez a bizarr kategória az, ami legjobban eltér a ha-
gyományostól, az esküvőn a fehér helyett mindenképpen valalmi más, erős
szín, többnyire a fekete dominál. Fekete a ruha, a torta, és kötelező érvé-
nyű a szigorú dress code a vendégeknek, akik eleve beavatottként, felké-
szü lten kell, hogy érkezzenek egy ilyen esküvőre, nehogy a bizarr látványtól
és meglepetéstől hanyatt-homlok menekü ljenek el a helyszínről. t alán nem
véletlen, hogy erre a bizarr irányzatra nincs tú l nagy kereslet itthon, őszin-
tén szólva csak az erős idegzetű szervezőknek és szolgáltatóknak való egy
ilyen elképzelés kivitelezése, nem beszélve arról, hogy a jóízlés határait erő-
sen sú rolja egy denevéres-koporsós dekoráció, vámpírfogsor köszönőajándék.
A bizarr témának lehet azért egy jóval szalonképesebb, csupáncsak extrém-
nek nevezhető verziója, amikor valamilyen kedvenc mesehős (a neten renge-
teg c inderella-, Shrek- és egyéb Disney-figurás tematikus esküvői képet látni),
sztár (Elvis-vőlegény, Marilyn-menyasszony például) bőrébe bú jik a pár, vagy
csak egyszerűen visszamegy az időben pár száz évet, és egy középkori vár-
ban rendezett esküvőn király és királyné szerepét öltik magukra, ahol a ven-
dégsereg lesz az udvartartás, ezzel szalonképesebb, de mégsem mindennapi
interakcióban részesítve őket.

valami bizarr – csak
erős idegzetűeknek!

Válasszunk bármilyen témát is az esküvőnkre, a lényeg, hogy mindvégig, a
szervezés és a nagy nap során is maradéktalanul jól érezzük magunkat a ki-
talált szerepkörünkben és díszleteink között, mert annál rosszabb kimenetele
nem képzelhető el egy hónapokon át csiszolgatott tematikus esküvőnek, mint
amikor a pár feszeng, kínosan érzi magát a koreográfiában, és legszívesebben
kilépne az egészből. Ezt is, mint az esküvővel kapcsolatosan mindent, csakis
teljes odaadással és szeretettel érdemes csinál.

Gondos Orsi esküvőszervező és csapata immáron egy évtizede valósítja meg
a hozzájuk forduló házasulandók minden álmát és vágyát a nagy napjukkal
kapcsolatosan. t öbb mint száz esküvőt szerveztek meg és koordináltak sikere-
sen, magyar és kü lfödi párok megbízásából egyaránt. t ovábbi részletek: www.
gondos.hu


