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Dobra glazba jamac 
je dobre zabave na 
vjen~anju

vjen~anja GLAZBA

Jedna od najve}ih `elja mladenaca dok se 
bave organizacijom vjen~anja, je da svima ta 
ve~er bude savr{ena. Pritom ne smiju zabo-
raviti na sebe jer bi im priprema vjen~anja ako 
}e brinuti ba{ o svakom prohtjevu uzvanika, 
lako mogla postati muka, a ne u`itak. Naime, 
uvijek se na|e netko tko }e komentirati kroj i 
nijansu vjen~anice, izbor prostora i jelovnika. 
Savjeta oko izbora glazbe tako|er je mnogo. 
Netko od bli`e rodbine uvijek ima „savr{en 
band koji je svirao na do~eku Nove godine 
‘88, a i vjen~anju ro|akinje Tanje kad su se svi 
stvarno sjajno zabavili.“ Ako se svojim o~ima 
niste uvjerili da su spomenuti glazbenici vir-
tuozi, zahvalite se na dobronamjernom savjetu 
i tra`ite ne{to po svom ukusu.
Prisjetite se omiljenih pjesama, pjeva~a i grupa 
koje volite. To }e vam biti najbolji putokaz. Bez 
obzira odlu~ujete li se za band ili DJ-a, neka 
vama omiljene pjesme budu obavezan dio re-
pertoara te ve~eri. Neke glazbene grupe ba{ 
kao i DJ-i zbog odre|enoga glazbenog pravca 
koji preferiraju, imaju u`i opseg pjesama koje 
izvode. Zbog toga takvi izvo|a~i nisu idealno 
rje{enje za vjen~anje. Iako ima mladenaca koji 
su se zaljubili na rave partyju i dan danas se 

na tulumima najbolje zabavljaju uz kompilacije 
iz 90-ih, njihova omiljena glazba ne mo`e biti 
jedino {to }e se mo}i ~uti na vjen~anju. Budu}i 
da se na toj sve~anosti okupljaju i dalji ~lanovi 
rodbine ~ije mjesto nije jednostavno prona}i 
na zemljopisnoj karti, repertoar pjesma mo-
ra dobrim dijelom obuhvatiti i njima i ostalim 
uzvanicima dobro poznate pjesme. Zbog toga 
se sve ~e{}e izabire DJ ~ije su mogu}nosti 
daleko ve}e od prosje~nog benda. Neki od 
najpoznatijih DJ-a u ovome poslu mogu za-
baviti uzvanike u dobi, kako se to ka`e, od 
7 do 77 godina te iz svih dijelova zemlje, a 
ako treba, i svijeta. DJ Igor Ko{~ec iz Event 
Studija tako nam ispri~ao da su nerijetke sva-
dbe gdje su mlado`enjini iz Dalmacije, mla-
denkini iz Slavonije, a njihovo mla|e dru{tvo iz 

Zagreba. Za pomiriti takve razlike u glazbenom 
ukusu potrebno je mnogo iskustva jer samo 
izbor najljep{ih pjesama iz svakog podneblja 
i najve}ih hitova iz posljednjih pola stolje}a 
mo`e jam~iti uspje{nu svadbu. Govore}i o 
posve druga~ijim svadbama gdje su mladenci 
naglasak htjeli staviti isklju~ivo na jedan glaz-
beni pravac, DJ Ko{~ec se prisjetio vjen~anja 
na kojima je svirao samo evergreene, {anso-
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ne ili latino pjesme. Na vjen~anjima gdje velik 
dio uzvanika dolazi iz inozemstva, provjeren 
je recept svirati najbolje iz strane produkcije 
posljednjih desetlje}a. Presjek hitova od Elvisa 
Presleya preko Studija 54 do aktualnih hito-
va Kyle, Madonne ili Shapeshiftersa dr`at }e 
dobro raspolo`enje od po~etka do kraja sva-
dbe.
Uobi~ajeno vjen~anje, kako smo spomenuli, 
tra`i najbolje od najboljeg u doma}oj i stranoj 
glazbi no to se obavezno dopunjava glazbe-
nim `eljama mladenaca. Ako pak oni znaju {to 
prete`no slu{a njihovo dru{tvo, i taj je savjet 
dobrodo{ao. Zbog toga najbolji DJ-i u Zagrebu 
koji nastupaju na vjen~anjima, nerijetko ako je 
potrebno, odr`e i po nekoliko sastanaka s mla-
dencima, a sve u cilju da im na njihov veliki dan 
priu{te uistinu vrhunsku zabavu.


