
REFERENCA: Helena in Ga5per Simondie,,z3.julij 2011, gostilna Kovad

Ocena priprave na poroko: B

Upo5tevan je Zelja mladoporodencev: 10
ldeje, predlogi: 10 +
Ocena animacije na poroki: 10 +
lzbor glasbe: 10 +
Stik s svati in upo5tevan je Zelja: 10 + (pohvala ve6 oseb)
Ocena koordinacije po poroki: 8
Fotografije in posnetki: 5e nisva videla :)
Cena: 9

Skupna ocena: skoraj dista 1O-ka :)

ARGUMENTACIJA
DJ DADY je skrbel za glasbo in animacijo na najini porodni zabavi konec julija v gostilni
Kovad. Na dveh sestankih smo se dogovorili glede vseh podrobnosti in Dady je na zabavo
pri5el pripravljen. UpoSteval je najine Zelje glede programa, ki je bil super. Midva sva
uZivala, prav tako vsi svatje - mlaj5i in starel5i - vsi so bili navdu5eni nad zabavo.

Zad,elni strah pred uspehom dj-ja (na5i prijatelji in sorodniki vedinoma najemajo ansamble)
je po najinem prvem plesu izginil in vsi smo neizmerno uZivali. Svatje so bili zadovoljni, ker
je Dady upo5teval njihove glasbene 2elje, zato je bilo vzdu5je 5e toliko bolj5e. VSec nam je
bilo tudi to, da svatov ni silil na igrice (ki jih niti nismo imeli, saj smo plesali), ni jih
izpostavljal in ni uporabljal ,,oguljenih" idej zadvig vzdu5ja (kot je vstajanje in pitje do dna,
toldenje po kroZnikih ...).

Dady ima super ideje za animacijo: prvi ples - mix sva sicer imela tudi sama v mislih, prav
tako macareno, izkazal pa se je z idejo o striptizu za podvezico - vrhunska fora :), saj
nevesta ne mara tradicionalnega Sova s podvezico. Zenin se je zlahka vZivel v vlogo, tudi
pri vseh drugih to6kah, deprav je bil prej glede plesa malce zadrlan.

Preplesala sva celo no6, ob gledanju posnetkov, ki so jih naredili sorodniki, pa se 5e vedno
po5teno nasmejeva. DJ Dady je bil za na5o druZbo nekaj novega, pozitivnega. Odlicno je
tudi, ker zadevo poslika in posname.

Edini minus je njegovo pomanjkanje dasa, saj se je teZko uskladiti za sestanek. ee je to
posledica njegove stalne zaposlenosti s porokami, potem je upravideno :)

Zakonec lahko napi5eva, da je bila najina poroka v celoti dudovit dogodek in nama ni Zal,

da sva nekaj prihrankov namenila zarajanje s prijatelji in sorodniki.Zabavaje bila nekaj
posebnega, 5e ne videnega, kar je dalo pecat posebnosti celemu dogodku. Z veseljem se
spominjava tega dne, s posnetki pa bo spomin trajen.
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