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ДОБРИТЕ ИДЕИ, КОИТО ВОДЯТ

Н

Зорница Русинова,
снимки: Pefo Studio

езабравимите събития обикновено
започват с малък детайл и голяма
гениална идея, която ни спохожда в найнеочаквания момент. Тя проблясва като
мълния в черно дъждовно небе, на което след това изгрява
най-вълшебното и ярко слънце. Хрумва ни случайно, докато
слушаме хубава музика, караме през красив планински път
или докато пазаруваме.
Когато при мен дойде една млада и много симпатична
двойка със своя визия за сватбата, си казах: „Ако те все пак
имат годините за брак и родителите им знаят, че ще се женят,
това ще бъде наистина вълнуващ проект”. Противно на
очакванията за младите хора, за които се казва, че не винаги
са наясно с желанията си, тези сладури бяха напълно сигурни
в това, което искат – луда и шантава, многоцветна и пъстра,
SWING сватба!
Нали си спомняте ранните клипове на Елвис Пресли,
огромните цветни американски лимузини и красивите поли
с фусти от избелелите снимки на вашите майки – да, това е
търсената епоха, 50-те и 60-те години на миналия век. С цялата
си цветност, движение и жизнерадостност, които лъхат от нея.
Както правим винаги с екипа ми, когато пред нас стои нов
проект, първо започнахме мащабно проучване. Изслушахме

тонове музика, посетихме няколко урока по swing dance
(слава богу, никой не пострада), изгледахме с най-голямо
удоволствие и няколко филмови класики като West Side Story
и Dirty Dancing. Така единодушно стигнахме до извода, че
имаме един ключов елемент, около който да се завърти цялата
концепция и това трябва да бъде музиката, а нейното лице –
грамофонната плоча.
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ДО ВЪЛНУВАЩИ СЪБИТИЯ
Започнахме от поканите. Те бяха копие на винилови
плочи, а на обложката им поставихме визия на стар джу-бокс,
на който написахме програмата. Тъй като мястото не беше
лесно за откриване, приложихме карта с весели картинки
и поучителни табели: „Не карайте с превишена скорост по
магистралата, ограничението е 140 км, дебнат полицаи”.
Не трябва да се съмнявате, че имаше и дрескод – „Старите

рокли от гардероба на баба!”. За съжаление много малко хора
го спазиха, но в тази част аз бях абсолютен пример, появих се
с истинската сватбена рокля на майка ми! Моля, не питайте
на колко години съм!
След като финализирахме поканата, детайлите започнаха
да изникват един по един. Почетно място в дизайна на сватбата
заеха ретро колекцията от бутилки на Coca-Cola – отне ни две
седмици да ги съберем от всички супермаркети в страната.
В декорацията взеха участие още стари пишещи машини,
грамофонни плочи в различни размери, стари черно-бели
снимки. Имаше дори и работещ грамофон от това време.
Големите винилови плочи използвахме за подложни чинии, а
малките бяха нашата декорация за „гражданската церемония”.
На пишещите машини се падна честта да „пренесат”
пожеланията на гостите към младоженците, а малък панер с
джапанки спаси дамите от травми на краката.
Трябва да отбележа, че младата двойка бе много активна.
Самите те предложиха стари снимки, интересуваха се от
автомобили и swing елементи – бяха страхотни. Изкарахме
прекрасни часове заедно, търсейки подходяща певица и
група за сватбата. Получи се наистина прекрасна атмосфера,
оженихме младите и всички танцуваха до зори.
И аз бях там и се опитах да ви разкажа за това вълнуващо
преживяване, което се роди от една малка винилова плоча.
Авторът е собственик на
FunTime Weddings & Special Events

