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... jest specjalnym występem pary młodej otwierającym wesele;
to ważna chwila i warto, by była profesjonalnie przygotowana.
Dzień ślubu i wesela. To zdecydowanie wyjątkowy dzień, który
już na zawsze pozostaje w pamięci pary młodych ludzi
wchodzących na nową drogę życia. Czymże byłby ten dzień bez
idealnej organizacji i dopięcia na „ ostatni guzik” każdej minuty
najwspanialszych chwil dwojga ludzi. Począwszy od idealnej
fryzury panny młodej, poprzez nienaganny makijaż,
najcudowniejszą suknię ślubną, wreszcie idealnego ślubu. Dla

każdej panny młodej ważne jest, by być księżniczką na własnym balu. I w ten sposób
dochodzimy do pierwszych minut wesela. Być królewną podziwianą przez swoich własnych gości
wraz z wymarzonym od przedszkola księciem, wspólnie zatańczyć walca, wirować w rytm
wymarzonej muzyki i wszystko po to, by już na zawsze zapamiętać ten dzień.

Pierwszy taniec weselny to ważna chwila i warto, by była profesjonalnie przygotowana. To
specjalny pokaz Pary Młodej otwierający wesele. Dla większości ludzi to jedyny w życiu występ
przed gronem publiczności wpatrzonym tylko w nich. Nie można ukrywać, że prócz pięknych
wspomnień z tego "przedstawienia" jest to również niesamowicie stresujący moment wesela.
Wręcz dla większości osób te kilka minut to powód bezsennych nocy. Czymże jest ten taniec?? To
jednocześnie moment otwierający wesele jak również możliwość podziękowania gościom za
przybycie poprzez pokazanie im czegoś pięknego.  Taniec sam w sobie jest najpiękniejszą forma
artyzmu, piękna i możliwością pokazania uczuć i emocji drugiej osobie. Tańczymy wpatrując się
sobie głęboko w oczy, wzdychamy, uśmiechamy się, czasem kokietujemy zalotnym spojrzeniem,
odkrywamy na nowo przyjemność bycia ze sobą. Taniec jest formą podziękowania za szczęście
jakie przynosi nam bliskość osoby, którą kochamy. Chwilą tą pragniemy podziękować sobie za
miłość a gościom za przybycie.

Jak powinien wyglądać pierwszy taniec weselny? To pytanie zadaje sobie każda para młoda, czy
lepiej profesjonalnie coś przygotować czy nie umiejąc nic może lepiej po prostu „ pobujać „ się w
rytm ulubionej muzyki. To pytanie powinniśmy sobie zadać w momencie kiedy rozpoczynamy
planować wesele. Im szybciej - tym lepiej. Im szybciej, tym jesteśmy w stanie uniknąć stresu z
tą chwilą związanego. Na to pytanie jest teraz tylko jedna odpowiedź. Skoro całe wesele
urządzamy profesjonalnie, nie możemy pozostawić tańca samego sobie i tylko się „bujać”.
Powinniśmy, a wręcz musimy udać się na lekcje tańca. I tu pojawia się kolejne pytanie. Kiedy?
Idealny czas to trzy do sześciu miesięcy przed weselem.  Wybierając się na takie lekcje możemy
zdać się zupełnie na instruktora, który od a do z zajmie się przygotowaniem takiego tańca. 
Choreograf zajmujący się przygotowaniem pierwszego tańca weselnego pomoże w wyborze
odpowiedniego tańca i muzyki. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani na muzykę do jakiej chcemy
zatańczyć możemy pójść drugą drogą. Wybrać taniec jaki chcielibyśmy zatańczyć.
Najpopularniejszym i najczęściej tańczonym tańcem na weselu jest walc angielski. To piękny
taniec idealnie prezentujący się w długiej sukni, w garniturze lub smokingu oraz w halce, która
często utrudnia pannie młodej stawianie kroków. Walc angielski to taniec, którego
prawdopodobnie większość ludzi nie zataczy nigdy więcej jak tylko na swoim weselu i poprzez to
chwila ta staje się mistyczna i niepowtarzalna. Innym tańcem, również powszechnie tańczonym
przez pary młode, jest walc wiedeński. Jest to szybszy taniec, jednak wielu z nas marzy, by
zawirować dookoła sali i jak na prawdziwym balu kręcić się i obracać, zaś na końcu paść w
ramiona swojego ukochanego. Ale czy tylko są to tańce, które wypada zatańczyć? Otóż nie. Moda
poszła dalej, a każdy z nas pragnie zrobić coś oryginalnego, zaskoczyć gości, dać im powody do
wzruszenia  oraz być tymi, których wesele już na zawsze pozostanie zapamiętane. Stawiamy
wiec sobie kolejne pytanie - co zatańczyć innego?. Jednym z takich tańców, które w ostatnich
czasach powalają gości jest tango. To taniec, który pokazuje pasję miedzy dwojgiem ludzi, jest
zmysłowy, czasem porywczy, czasem obrazuje kłótnie, wręcz walkę a za chwilę namiętną
milość…czyli….jak w życiu…. Wybierając taki taniec musimy pamiętać że zazwyczaj będziemy
musieli poświęcić na jego naukę więcej czasu aczkolwiek na pewno nie będziemy żałować…
Muzyka powala, taniec staje się gorący i uczuciowy. Co jednak, jeśli nie chcemy, by taniec był
zbyt poważny??? Możemy pójść w inna opcję, mianowicie rożnego rodzaju połączeń i w ten
sposób dochodzimy do momentu, kiedy przygotowanie takiego tańca staje się jeszcze większą
zabawą a atmosfera przygotowań na prywatnych lekcjach na pewno na zawsze pozostanie w
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pamięci pary narzeczonej jako najprzyjemniejsza część przygotowań weselnych  a przygotowanie
tego to element miłego spędzenia czasu we dwoje w tym jakże stresującym czasie
przedślubnym. I wybierając taką opcję, fajnie jest połączyć walca z inną szybszą muzyką, by
element zaskoczenia był podstawą. Możemy połączyć praktycznie wszystko od soulowej muzyki
poprzez funk , pop, kończąc na muzyce rockowej. Świetną zabawą jest też przygotowanie
nietypowych jak na wygląd w sukni ślubnej tańców takich jak salsa czy chacha.

A co jeśli nie jesteśmy zdecydowani na żaden taniec zaś mamy muzykę, tę jedyną, wspólną
piosenkę, która kojarzy się nam z najwspanialszymi chwilami spędzonymi tylko razem.
Oczywiście to również doskonała okazja, by wykorzystać ten utwór i właśnie z nim udać się do
instruktora tańca, który przygotuje wyjątkową i niepowtarzalną choreografię. Wówczas pierwszy
taniec weselny stanie się chwilą, którą już na pewno nigdy nie zapomnimy. Muzyka, którą
wybierzemy może być praktycznie wszytskim od poezji śpiewanej, którą słuchamy ze sobą, aż do
muzyki hiphopowej. Może być to romantyczny utwór w języku angielskim lub też ulubionego
wykonawcy polska muzyka. Tańczyć możemy do wszystkiego a tańczyć nauczy się każdy. Z
odpowiednim instruktorem tańca jesteśmy w stanie zrobić wsyztsko od prostych kroków i
spokojnej choerografii do niesamowitego show wraz z podnoszeniami i ciekawymi pozami.
Odpowiednio wcześnie przed weselem i poświęcając odpowiednią ilość czasu instruktor jest w
stanie nauczyć każdego. Na ile lekcji  powinniśmy się nastawiać? Otóż wsyztsko zależy od tego
jaki miałby być to taniec. Jeżeli nie zależy nam na czymś wyjątkowym a jedynie na „odpękaniu” i
chcemy po prostu umieć cokolwiek ze sobą zatańczyć, wystarczy wtedy pomyśleć o czterech
lekcjach indywidualnych. Jeśli zaś chcemy stwoerzyc coś wyjątkowego lub połączyć klika tańców
lub utworów ze sobą, musimy przeznaczyć na to więcej czasu nawet do 10 lekcji.  Nie
zapominajmy o  najważniejszym - czy umiemy czy nie umiemy tańczyć, wypada wręcz teraz
przygotować specjalne kroki i wybrać muzykę pierwszego tańca.  Na Państwa życzenie instruktor
nauczy również zasad tańczenia w parze i co najważniejsze prowadzenia, jak również obcowania
z muzyką i rytmami. I tu można pamiętać o tym, że gdy już przygotujemy pierwszy taniec
dobrze jest również podszkolić się z kroków, które możemy wykorzystać na całe wesele do tańca
z gośćmi a dzięki temu wielokrotnie zaskoczyć nawet własnych rodziców tą umiejętnością.
Pierwszy taniec weselny przygotowany wcześniej i nauczony będzie źródłem przyjemności na
weselu nie zaś stresu czy wstydu. Dlatego pamiętajmy o tej chwili, że nie możemy pominąć jej w
przygotowaniach weselnych. Najlepszym sposobem przygotowania tego są lekcje indywidualne,
na które umawiamy się  bezpośrednio z instruktorem. I zdecydowanie lekcje prywatne  w tym
wypadku są lepsze od zajęć grupowych, na których unikamy stresu udając się pierwszy raz w
życiu na lekcje tańca oraz  właśnie na takich zajęciach istnieje szansa  poznania kryjących się
głęboko w środku umiejętności i zdolności, które drzemią w każdym. A co później? Już tylko
przyjemność jaką niesie za sobą taniec. Staje się on wówczas źródłem szczęścia każdego i na
długo nie zapominamy właśnie tej chwili z najpiękniejszego dnia w życiu. Szczęście okazane
poprzez taniec, miłość, radość - jedyna i niepowtarzalna w życiu każdej pary chwila. I na koniec…
Pocałunek, który pozostaje w pamięci już na zawsze obrazujący szczęście tego, że te kilka minut
było czymś tylko naszym…
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