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En guide før bryllupet
fra

Ingen bryllup er like, men her er et eksempel på et bryllup med “first look”. Ideelt sett burde man unngå

TIDSLINJE

tiden midt på dagen til bilder, men erfaringn min tilsier at de færreste finner det mulig. I dette eksempelet
skjer forberedelser, vielse og festen på samme sted, og det er derfor ikke behov for å beregne tid til transport.

Forberedelser
10.30 - 13.30

Vielse

15.00 - 16.00
Når detaljene er dokumentert og

mulig. Ha klart på forhånd hvor

om forloverne er klare før dette,

bildene skal tas, og pass på at det

slik at alle ser fine ut på bildene

er beregnet nok tid til transport.

First Look

Spis og drikk på forhånd.

14.15 - 14.45
fra

Gruppebildene er lure å ta når

hotellrommet med forlovere

vanligvis ca en time fra inngang

man allerede er samlet. Hvis det

og stylist. Det er viktig å

til en er klare til å dra fra kirken.

er fint ved vielseslokale kan det

planlegge godt med tid for at

Gratulasjoner

på

være en yppelig anledning til å

dere skal kunne kose dere og

kirketrappa tar lenger tid enn en

dem umiddelbart etter vielsen.

IKKE STRESSE! Fotografen

kanskje skulle tro. Andre typer

Hvis ikke så er det lurt å ta dem

kommer når du er ca halvveis og

vielser kan ta mye kortere tid.

når brudeparet ankommer fest-

Noe av det beste med dagen!

En enkel vielse på tinghuset kan

lokalet. Ved dårlig vær kan det

Dere får mulighet til å se

være over på fem minutter.

også vært fint å bruke en pause

og selve forberedelsene. Hvis

brudgommen gjør seg klar

Vanlige

13.30 - 14.00

På med kjolen

kirkevielser

og

kyss

hverandre og være sammen

i middagen. Prøv å holde an-

like ved kan en fotograf dekke

før vielsen, slik at dere får tid

tallet grupper til max seks, da

begge samtidig, ellers vil det

sammen

uten forstyrrelser.

det kan ta tid. Hvis dere ønsker

kreve nøye planlegging der

Dagen går så utrolig fort og

noe annet enn vanlige oppstilte

den ene gjør seg klar noe på

det er viktig å gjøre det meste

gruppebilder er det viktig å dis-

forhånd eller så må det to

ut av det. Ved å ta noen av

kutere dette med fotografen på

fotografer til.

portrettbildene nå slipper dere

forhånd.

Avtal med stylist hvor lang tid

å være lenge borte fra gjestene

de beregner at du trenger. Husk

to tilstede under portrettene for

tide å få på kjolen! Det beste er

på

begynner å fotografere detaljene

Jeg anbefaler at det kun er dere
å gjøre dem så personlige som

klare til å gå.
begynner

16.00 - 16.30

bruden er ferdig stelt er det på

og så fort bruden er klar er alle

Dagen

Gruppebilder

senere.

å regne med tid til forloverne
også.
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16.30 - 17.15
Portretter

T I D S L I N J E , F O RT S E T T E L S E

Velkomst

17.30 - 18.00

God mat og rørende taler.
Tidsbruken her kan variere
veldig i forhold til antall retter,

Solnedgangsbilder

21.45 - 22.15
Min

største

anbefaling

Kakekutting
til

hvor mange gjester dere har

dere er at dere tar dere tid til å

og hvor mange og lange talene

snike dere ut noen minutter

er. Snakk med hovmester og

før solnedgang for å få noen

toastmaster på forhånd for et

magiske

anslag.

portrettbilder. Og litt tid for

og

22.20 - 22

Første dans

22.40-22.50
Etter
ter

romantiske

Alle samles rundt dere for å se

Det kan være en stor fordel å

minutter for dere selv før dere

dere kutte kaken. Det tar bare

gå rett fra kakekutting til første

møter gjestene deres igjen.

noen få minutter, men pass på at

dans. De som vil spise kake kan

Toastmaster

om

toastmaster gir tydelig beskjed

det, og de som vil danse danser.

resten av kvelden og dere får

over hva som skal skje slik at alle

tid til å mingle med gjestene.

får det med seg.

gjerne

forteller

Fotografen sniker seg unna
for å fotografere festlokalet før
gjestene setter seg til bords.

fortset-

musikken

og

gjestene

og festen er offisielt i gang.

etpar

får

dans

blir med ut på dansegulvet

dere selv.
Dere

første

FESTEN

Middagen

18.00 - 21.45

22.50 ->

Husk at alle bryllupsdager er unike og
avstand, antall gjester, tidspunkt for vielsen
og årstid spiller en rolle i forhold til
hvordan det er best å legge opp deres dag.
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Jeg ønsker dere masse lykke til
med

bryllupsforberedelsene!

Tr e n g e r

dere

planleggingen

mer

hjelp

finner

til
dere

blogposter HER, og guider HER.
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