BRYLLUPSTONER
Musikk i bryllup er det man kanskje ikke legger så godt merke til der og da, men som likevel sitter i
kroppen i ettertid. Og den skaper den spesielle stemningen man gjerne husker bryllup ved.
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or mange brudepar og bryllupsgjester
er det særlig én ting de sitter igjen
med som minne fra den store dagen
og kvelden: stemningen. De kan kanskje ikke huske alle detaljene, men den overordnede stemningen sitter i kroppen. Og visst er
antrekkene, blomstene, maten, vinen, lokalet og
fargene viktige for atmosfæren. Men hva er det
som skaper aller mest stemning, og hva er det
som bringer frem minnene selv etter lang tid?
Musikken.

MUSIKK ER MER ENN MUSIKK
Tradisjonen tro skal det være musikk under vielsen, og ofte leier man inn sangere eller musikere

til den oppgaven. Hvis man ikke er så heldig å
ha en sangfugl eller flere blant gjestene. Mange
gjester setter stor pris på å få være med og bidra til å gjøre bryllupet hyggelig for brudeparet,
så ikke vær redd for å spørre om noen vil synge,
hvis man vet at noen er flinke til det.
Men musikk kan også være så veldig mye mer
enn vakre toner i kirken, taffel under middagen
og ferdig redigert spilleliste til dansen.
Det er lurt å la en profesjonell bryllupsmusiker ta seg av musikkarrangementene under
bryllupet. Velg en bryllupsmusiker som starter
forberedelsene tidlig. Det betyr at han eller hun
legger litt sjel i arbeidet med å finne musikken
som passer aller best til akkurat deres bryllup.
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Vi har snakket med bryllupstrubadur Jens
Petter Grønnesby. Han møter brudeparet på forhånd, og er også veldig opptatt av gjestene.
-Musikk i bryllup spiller en større rolle enn
folk tror. Den skaper stemning, så det er viktig
å tenke musikk gjennom hele arrangementet.
Bryllup skal være stilig, uformelt og stemningsfullt, sier Jens Petter.

GJESTENE KAN BIDRA
Musikk kan egentlig prege enhver fase av bryllupet, det kommer helt an på hva man selv ønsker.
Det er ingen spesielle regler eller tradisjoner,
men man bør tenke på hva som er mest hensiktsmessig. Hvis man vil ha bakgrunnsmusikk under

middagen, for eksempel, er det veldig viktig å
passe på at den ikke blir forstyrrende.
Musikk i bryllup kan også brukes på måter
som ikke umiddelbart slår en når man tenker på
tradisjonelle innslag av musikk, og både brudepar og bryllupsgjestene kan være med på å skape
en stemningsfull atmosfære.
Han forteller om et bryllup der han på forhånd hadde bedt alle gjestene om å sende ham
en snap av seg selv. Så laget han en sang hvor
hver gjest ble nevnt, og viste frem dette sammen
under bryllupet.
-Det skapte god stemning, smiler han.
Særlig stemningsfullt blir det med musikk til
film. Det kan være brudeparets gave til hverandre, en film av og om dem, med musikk til, enten
populær musikk de begge liker, eller spesialkomponert musikk bare til dem.
Jens Petter forteller om brudepar som skriver
sanger til hverandre, og lager film med filmmusikk som forteller historien om forholdet deres.
-Det er også veldig rørende når barna er med
på å lage film og musikk til brudeparet, sier Jens.

FINN SANGFUGLENE
Hvis bruden eller brudgommen selv har fin
sangstemme og et snev av musikalitet, kan de for
eksempel overraske gjestene med en sang som
velkomsttale. Det setter tonen for middagen,
og kan fort bidra til en løsere og mer avslappet
stemning rundt bordet.
Hvis man forhører seg litt i forkant, hender

det også at det blant gjestene er noen glade sangfugler som gjerne vil bidra til god stemning under bryllupsfesten.
-Innslag fra gjestene skaper nærhet, og det er
fint for gjestene å føle at de er en del av bryllupet på en personlig måte. De føler seg verdsatt,
og at det blir satt pris på at de er der. Musikk i
alle former kan være med å gjøre bryllupet svært
personlig og nært, sier Jens Petter.

LA DANSEN GÅ
For et mest mulig vellykket dansegulv, mener
Jens Petter at mye kan gjøres på forhånd.
-Jeg har for eksempel arrangert «Beat for
beat»-konkurranse før dansen settes i gang
for alvor. Dette løser alltid opp stemningen, og
gjestene føler seg mer løsslupne når selve dansemusikken kommer i gang.
Han sier at for å få til en vellykket bryllupsfest, må musikken til dansen velges med omhu.
Det er også viktig å dempe forventningene litt.
-Tenk på at dere har gjester fra 12-90 år, det er
ikke så enkelt å treffe alle. Ikke forvent at bryllupet blir en fest hvor folk tar helt av på dansegulvet, det er sjelden bryllupsfester blir skikkelig
party-party.
For å få litt oversikt over gjestenes preferanser i forkant, kan man spørre etter musikkønsker
på en facebookgruppe, eller via toastmasteren,
for husk: Når bryllupsvalsen er over, er det ikke
lenger bare brudeparet som er hovedpersonene,
men gjestene også.

JENS PETTER GRØNNESBY
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