Najkrajšie začepčenie nevesty

Jedným z najkrajších okamihov na svadbe môže byť nepochybne aj začepčenie
nevesty. Práve začepčenie najlepšie vystihuje okamih odobratia nevesty od rodičov, kedy sa
lúči so svojou najbližšou rodinou. Na základe bohatých skúseností sme sa rozhodli k
profesionálnemu prístupu v duchu tradícií a najkrajších zvyklostí našich predkov. Vďaka
umelcom, ktorí spoločne pôsobia v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), vám
zaručujeme neopakovateľný zážitok, ktorý si zo svadby odnesie každý. Viac informácií
nájdete
Priebeh začepčenia: V sále sa na okamih stlmia svetlá. Týmto pokynom sa začína
celé vystúpenie, ktoré je na úplnom začiatku podfarbené jemnou a citlivou hrou muzikantov.
S doprovodom speváčok, ktoré spievajú náležitú pieseň a v rukách držia zapálené sviečky,
pomaly vstupuje do sály aj nevesta v svadobnom kroji. Ženích je taktiež prezlečený v kroji a
čaká na svoju vyvolenú, ktorá mu kráča oproti. Speváčky usadia nevestu na stoličku oproti
ženíchovi. Do tichej, priam malebnej atmosféry v sále sa družba pýta nevesty:
“Nevestička naša, pýtam sa Ťa po prvý raz a či Ty chceš vienok sňať a či hlávku
sťať“? Nevesta odpovedá : “hlávku sťať“! Muzikanti odohrajú jednu slohu z pesničky, počas
ktorej nevesta symbolicky sfúkne sviečku a tancuje so speváčkou. Druhý raz sa družba v
očakávaní pýta to isté, no nevesta odpovedá opäť : “hlávku sťať“! Družba sa pýta tretí raz,
naposledy : “nevestička naša, pýtam sa Ťa posledný raz a či Ty chceš vienok sňať a či hlávku
sťať?“ Tretí raz nevesta odpovedá: “vienok sňať“! V tomto momente prichádza ku krásnemu
a neopakovateľnému okamihu, ktorý sa zapíše do pamäte všetkých zúčastnených
svadobčanov. Za hudobného sprievodu muzikantov speváčky nevestu začepčia, čím jej
symbolicky odoberú jej slobodu - “vienok“, a tak ju pripravia na stav manželský. Počas tohto
aktu sa zvykne spievať pieseň : “Hej od Buchlova“, no taktiež hociktorá iná pieseň, ktorú si
novomanželský pár vyberie. Po tomto dojímavom začepčení družba vyzve hostí do rezkého
tanca s nevestou a ženíchom a nasleduje tanec, ktorý sa volá “Redový“. Na záver zodvihnú
mocní chlapi nevestu a ženícha, ktorí sedia na stoličkách do vzduchu a novomanželia si tak
pripijú na ich budúce spoločné manželské chvíle.

