Gotowe pomysły na elegancki
wieczór panieński i kawalerski
Wieczór panieński i kawalerski to świetna okazja do świętowania. Ale
czego? Świętujcie symboliczny koniec życia w pojedynkę i początek
życia małżeńskiego. Choć wieczory te nie mają najlepszej sławy, to
jednak można i warto organizować je z klasą! Niech będą niezapomnianą zabawą, ale też chwilą wytchnienia dla narzeczonych w szalonym czasie przygotowań do ślubu.
Kto ma zorganizować te wieczory?
Tradycyjnie odpowiedzialność za wieczory panieńskie i kawalerskie
biorą na siebie pierwsza druhna i pierwszy drużba. Wybierając te osoby,
miejcie na uwadze, czy odznaczają się zmysłem organizacji, bo jest to
jednak spore logistyczne wyzwanie. Jeśli macie wątpliwości, czy dadzą
sobie radę, wskażcie im do pomocy inne zaprzyjaźnione z wami osoby,
które są na liście waszych weselnych gości.
Kto płaci?
Nie ma tu sztywnych reguł dotyczących finansów. Najczęściej para młoda
nie partycypuje w tych kosztach, a już z pewnością nie wtedy, kiedy to ma
być dla niej impreza niespodzianka. Najrozsądniejszym wyjściem wydaje
się podzielenie kosztów między wszystkich uczestników przyjęcia. Warto
wziąć jednak pod uwagę możliwości finansowe gości i nie proponować
im współfinansowania zbyt kosztownych ekstrawagancji.
Nowy trend – wspólne wieczory
Wielu narzeczonych decyduje się na spędzenie tych wyjątkowych
wieczorów razem, na wspólnych imprezach panieńsko-kawalerskich.
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To dobry sposób na pożegnanie stanu wolnego, ale wymaga przemyślenia tego, co sprawi radość wam obojgu. Można wybrać się razem
np. do escape roomu i zagrać w to, która drużyna – kobieca czy męska –
odnajdzie więcej wskazówek, by wydostać się z pokoju. Można też
zorganizować quiz na temat tego, którzy przyjaciele – pana młodego
czy panny młodej – wiedzą o nich więcej.
Lista gości
Przyszła pani młoda i przyszły pan młody powinni dostarczyć organizatorom wieczorów listę osób (wraz z kontaktami), z którymi chcą się
bawić. Pamiętajcie, że tego wieczoru z pewnością będziecie poruszać
wiele tematów związanych ze ślubem i weselem, więc towarzyszyć powinni wam tylko ci, których zapraszacie na swoją ślubną uroczystość.
Jeśli to ma być tylko wieczór, to goście powinni być zawiadomieni około
miesiąca wcześniej. Jeśli organizatorzy przewidują wyjazd weekendowy,
niech zawiadomią wszystkich dwa miesiące przed imprezą.
Kontrowersje…
Pewnie wiecie, co mamy na myśli. Tak, chodzi nam o striptiz i kluby gogo. Jeśli nie czujesz się komfortowo w takich sytuacjach, a podejrzewasz,
że taki właśnie scenariusz może się zrealizować, to otwarcie uprzedź, że
nie jest to dobry pomysł i nie tak chcesz spędzić ten czas. I jeszcze te torty
w kształcie organów męskich albo kobiecego biustu… Nie są w twoim
guście? My to rozumiemy, dlatego radzimy: określ ramy, w których mają
poruszać się organizatorzy twojego wieczoru. W końcu chodzi o dobrą
zabawę i miłe wspomnienia z tego wyjątkowego wydarzenia.
Akcesoria panieńsko-kawalerskie
Nie ma określonego dress code’u dla takich sytuacji. Jeśli jednak ma
to ma być przyjęcie niespodzianka, to dowiedzcie się, w jakie miejsce
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będziecie zaproszeni przez swoich przyjaciół. Jeśli na przykład
do eleganckiej restauracji, to raczej nie będziecie się dobrze czuli
w T-shirtach.
Przyszłe żony – bohaterki wieczoru – noszą zazwyczaj szarfy z napisem „Przyszła panna młoda” albo symboliczne welony we włosach. A co
dla panów? Mogą być krawaty z napisem „Jeszcze kawaler” albo „Mój
wieczór kawalerski”. Raczej unikajmy tekstów w stylu „Ostatnie dni wolności”, bo przecież małżeństwo to też wolność, tylko że we dwoje.
Miłą pamiątką z tego wieczoru mogą być dyplomy kawalera i panny, a także drobne upominki od uczestników imprezy tematycznie
związane z przejściem ze stanu wolnego w małżeński (książki, poradniki małżeńskie, dobre filmy, w których motywem przewodnim
jest małżeństwo, podwiązka dla panny młodej, mucha lub spinki dla
pana młodego).
Lista 13 inspiracji na szczęśliwy
wieczór panieński
• 	Lekcja tańca udzielona przez wynajętego tancerza
• 	Wyjazd do spa na weekend lub wspólna wyprawa w góry
• 	Wyjazd do którejś z europejskich stolic
• 	Gra miejska zakończona imprezą w klubie tanecznym
• 	Ekspresowy kurs gotowania zakończony wspólnie
przygotowaną kolacją
• 	Sesja zdjęciowa w stylu pin-up lub vintage
• 	Warsztaty tworzenia biżuterii, stylizacji ubraniowych,
układania kwiatów, robienia make-upu
• 	Wyjście do teatru lub na występ kabaretowy
• 	Wieczór karaoke
• 	Przejażdżka limuzyną lub imprezowym autobusem
• 	Wieczór tematyczny: włoski, hiszpański, francuski lub inny
• 	Podróż statkiem
• 	Ułożenie tekstu piosenki i wspólne nagranie jej w studiu
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Lista 13 inspiracji na szczęśliwy
wieczór kawalerski
• 	Skok na bungee
• 	Nauka jazdy sportowym samochodem
• 	Jazda quadami lub terenówkami
• 	Tematyczna wędrówka po klubach i pubach
• 	Wyjazd w góry z noclegami w schroniskach
• 	Weekendowy survival, czyli noc, las, szałas, ognisko i wy
• 	Wyjście na mecz ulubionej drużyny piłkarskiej
• 	Wyjście na ściankę wspinaczkową
• 	Gra w pokera, wizyta w kasynie
• 	Wspólne gotowanie
• 	Wyjazd do którejś z europejskich stolic
• 	Lot w tunelu aerodynamicznym
• 	Degustacja whisky
Żyjemy w czasach, kiedy wielu chce dokumentować niemal wszystko
swoimi smartfonami. Umówicie się, kiedy robicie pamiątkowe zdjęcia,
a potem schowajcie telefony i bawcie się dobrze, zamiast wybierać
idealne kadry. I pamiętajcie – wszystko, co wydarzy się w Vegas, zostaje
w Vegas! :)
Dobry wieczór kawalerski i panieński to taki, na którym świetnie się
bawi, trzyma się klasę do rana, wiele się z niego pamięta, pozostaje
się wiernym swoim przekonaniom i przyszłemu małżonkowi. Bawcie się
dobrze! To wasz wieczór.
Po wieczorze nie zapomnijcie podziękować organizatorom, na
przykład w formie krótkich liścików z własnoręcznym podpisem.
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