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Radiet asociāciju ar sevi

KĀ IZVĒLĒTIES SAVU
KĀZU TĒMU?

Ikviens pāris vēlas, lai viņu kāzas ir īpašas. Tādas kā nevienam.
Neatkārtojamas. Vienreizējas. Tādas kā gliemežvāki pludmalē – katrs
unikāls un ar retu pērli gliemežnīcā. Oriģināla kāzu tēma būs jūsu svinību
pērle, tikai atrodiet to un rūpīgi nospodriniet.
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Kāzu organizētāji stāv pie kāzu tēmu šūpuļa
un lietpratīgi pārzina veidus, kā izzināt pāri
un palīdzēt viņiem atklāt to īpašo tēmu,
kas raksturo vienīgi viņus. Bettija Ligere
no kāzu aģentūras Brilliant events atzīst, ka
tēmas piesaiste ir izdevušos kāzu priekšnosacījums. Tēma palīdz atsevišķām detaļām
savīties vienā veselumā un veidot ieturētu,
saskanīgu stilu. Tas sākas jau ar pirmajām
kāzu notīm – ielūgumiem – un turpinās
ne tikai noformējumā, bet arī pasākuma
aktivitātēs. Īpaši tas noder pāriem, kas paši
organizē savas kāzas. “Mūsdienās internets
ir pārpildīts ar kāzu idejām un vizuāliem
piemēriem. Atverot Pinterest, patīk viss un
var apjukt izvēlē. Gribas paņemt detaļas te
no viena, te otra piemēra. Kāzu stāsts kļūst
neskaidrs, jo ne vienmēr viss, kas patīk, arī
sader kopā. Tieši tāpēc ir vajadzīga vienota
kāzu tēma vai stāsts, kas ļauj ieturēt harmonisku stilu un vainagojas gaumīgā rezultātā,“
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Dabas iedvesmoti

Teksts: Sabīne Eigmina

Tematika – izdevušos kāzu
priekšvēstnesis

Kāzas ir jūsu stāsts. Par jūsu smiekliem,
niekiem, notikumiem. Jūs esat viens otra
atmiņu klade, kurā ierakstītas atbildes
uz visiem jautājumiem – mīļākā filma,
aizraujošākā brīvdienu nodarbe, garšīgākais
ēdiens, sapņu ceļojuma galamērķis, mīļākā
grupa, iesauka un virkne citu atklāsmju.
Pāršķirstiet to un izvēlieties, kas visprecīzāk
raksturo jūs kā pāri. Tā var būt pavisam
maza nianse – ik rītu dungotā melodija,
mazgājoties dušā, var pārtapt leģendārā
kāzu tematikā.

stāsta Bettija, papildinot, ka ikdienā viņai
ir iespēja īstenot dažādu tēmu kāzas, bet
pāriem, kas savas kāzas organizē paši, šāda
iespēja būs, visticamāk, reizi dzīvē, tāpēc ir
svarīgi rūpīgi izvēlēties īsto tēmu.
Bettija stāsta, ka, lai nonāktu līdz kāzu
tēmai, ir svarīgi iepazīt pāri, dzirdēt viņu
stāstu. “Pieeju šim procesam dvēseliski.
Mēģinu ieklausīties un sadzirdēt pāra
sajūtas. Ļaujos domu lidojumam, kas pārtop
vizuālā vīzijā. Līdz ar koncepta ideju dabiski
atnāk arī tematiskais nosaukums, kas ne
vienmēr ir kāda konkrēta lieta, priekšmets
vai krāsa. Cenšos abstrahēties no vispārīgā.
Šovasar rīkosim kāzas ar nosaukumu Vaniļas
debesis. Tēmas izvēles pirmavots ir filma, bet
kāzās tā ienāks sajūtu un noskaņas līmenī,
nevis burtiski,” tā Bettija. Viņa iesaka
pāriem nebaidīties izkāpt ārpus ierastajiem
rāmjiem. “’Ļaujiet sev sapņot un fantazēt.
Atrodiet lietas, kas jums patīk, interesē un
aizrauj. Ja arī par kāzu tēmu izvēlaties vienu
konkrētu ziedu, ļaujieties plašākam domu
lidojumam un apvijiet to ar veselu stāstu!”

Daba ir bagātīgs iedvesmas avots ne vien dižiem māksliniekiem, bet arī jums. Atkarībā
no gadalaika klimats piedāvā dažādas dabas
veltes oriģinālām tēmu variācijām. Pavasaris
ierodas ar zaļojošu svaigumu, asniem
un pumpuriem. Mostas taureņi, atgriežas gājputni, botāniskos dārzus pārņem
rododendru ziedēšanas bums, un grāvmalēs
ceriņi plaukst. Vasarai piestāv maijpuķīšu
tēma maijā, pļavas ziedi Saulgriežos un
piebriedušu labības vārpu vālītes augustā.
Turpinājumam gardi dārza labumi – mellenes, zemenes, kazenes – un reibinoši garšaugu asorti piparmētru un bazilika lapās.
Nāk bagātais rudens ar pilnīgām krāsām,
brangām meža un dārza veltēm – dzērvenēm, sēnēm, viršiem, āboliem un cidonijām.
Un tad ziema – ar žilbinošu baltumu neskaitāmās nokrāsās, kaltētiem čiekuriem, vasarā
vāktu herbāriju, aromātiskām kanēļa standziņām un krustnagliņām. Izejiet pastaigā
dabā un ieraugiet savu kāzu vēstnesi. Arī uz
mežā takas ieraudzīta skudra ar priežu skuju
uz muguras var kļūt par jūsu kāzu simbolu.
Ieskatieties dabā!

Foto: Sergejs Getņikovs

Izkrāso kāzu dienu
Īpaša krāsa vai krāsu kombinācija ir viena
no iecienītākajām kāzu tēmām. Bet veidi, kā
to atrast un ieraudzīt, ir tik dažādi. Sākot ar
mīļāko krāsu līdz dominējošajam apģērba
tonim garderobē. Varbūt atmiņā nāk pirmā
saņemtā ziedu pušķa krāsa? Vai acu priekšā
uzplaiksnī pirmā randiņa pumpainā blūze?
Izvēlēties krāsu par kāzu tēmu nereti tai
pakārto ne vien dekorācijas, bet arī viesu
dreskodu un pat dāvināto ziedu toni. Ar
krāsas elementiem var oriģināli papildināt
arī jaunlaulāta tradicionālos tērpus, zem
žaketes pavelkot bikšturus vai līgavas kleitai
izvēloties atbilstošas krāsas aksesuāru.
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