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Furam timpului cele mai frumoase momente pentru 

a le transforma in amintiri 
 

 

 

 

 

 

 

Toata lumea merita amintiri de nunta frumoase, iar pentru acest lucru este neaparat necesar sa 

alocam timp pentru a incropi un program dupa care situatiile sa se petreaca intr-un mod firesc.  

In cateva randuri prin experienta acumulata am ales sa impartasim cu voi cum credem noi ca ar 

trebui sa se petreaca momentele, iar acest lucru va recomand sa fie facut cu pixul si agenda in fata. 

Tactica unui program reusit este sa ganditi invers. 

Adica sa nu porniti de dimineata catre seara ci de seara catre dimineata. De la datele certe la cele 

incerte. Stiti sigur ca petrecerea este la ora 21.00 si ceremonia religioasa este la ora 16.00.  Dupa 

ora 16.00 ar trebui sa aveti suficient timp pentru sedinta foto. 

In cazul in care starea civila este in aceeasi zi cu nunta programul se poate realiza cu cca 2 

saptamani inainte de nunta pentru ca atunci se depun actele si de abia atunci veti afla ora la care 

sunteti programati. 
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Priviti nunta pe momente! 

 

Voi incepe sa va descriu pe scurt nunta pe momente 

 

 

 

 

 

 

Pregatirile mirelui (~ 50 de minute) 

Mersul la nasi (~15 minute, exceptie face timpul petrecut pe drum) 

Pregatirile Miresei (~90 de minute, daca vor fi respectate traditiile) 

Cununia civila (~15 minute sau ~60 de minute daca includem si fotografiile de grup) 

Ceremonia religioasa (~ 50 de  minute, doar slujba religioasa)  

Fotografii de grup (~1 min/cuplu-miri) 

Sesiunea foto (~2.5 ore) 

Petrecerea 
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PREGATIRILE MIRELUI 

 

Cavalerii de onoare au menirea ca prin acest obicei sa gateasca mirele, sa il aranjeze si sa 

intretina atmosfera. 
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MERSUL LA NASI 

 

 

Mirele odata ajuns la nasi va inchina un pahar si se vor felicita. Stiu ca traditia presupune 
ca nasii sa fie luati de acasa insa, va recomandam ca daca nasii sunt din afara localitatii sa 
nu va petreceti nunta pe drum, cu timpul din ziua nuntii nu va veti mai intalni.  

 

Dozati timpul cu raspundere. 
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PREGATIRILE MIRESEI 

 

Realizat de obicei de catre nasa si domnisoarele de onoare, gatitul miresei presupune imbracatul  si 

prinsul voalului de catre nasa. Mirele vine sa ia mireasa oferindu-i buchetul de mireasa.  

Mireasa va prinde florile, nasului, nasei si mirelui. 

 

 

STAREA CIVILA 

 
Este recomandat ca starea civila sa fie facuta in alta zi decat in cea a nuntii, insa daca se va intampla 
asa este de luat in seama ca in zilele din cursul saptamanii ea se oficializeaza la casa casatoriilor de pe 
strada Traian, iar daca este in weekend in foaierul Teatrului Dramatic. 
 
 



www.blitzstudio.ro  0749270232 / 0766577432 
Contact@blitzstudio.ro  https://www.facebook.com/BlitzStudioGalati 
 
 

https://www.instagram.com/blitzstudio.ro/ 

 

 

CEREMONIA RELIGIOASA 

 

In timpul ceremoniei preotii fac schimbul de verighete intre miri, apoi le aseaza pe degetul inelar, 

pe mana stanga, unde vor ramane pentru tot restul vietii 

 

Impartasania reprezinta unirea celor doi miri. 
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TRADITIILE 

 
 
Alegeti cu luare aminte daca veti respecta traditiile unei nunti si nu faceţi un 
compromis din asta de dragul celor din jur.  
Unele momente ce nu sunt organizate cu atentie pot genera haos. 
Ganditi-va serios unde se vor petrece ele si incercati sa va imaginati daca intr-o camera a unui 
apartament alaturi de parinti si socri ce isi doresc sa priveasca gatitul miresei ceilalti invitati vor 
avea suficient spatiu vizual si daca fotograful si videograful vor avea loc sa fotografieze si sa 
filmeze in conditii optime. 
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Un aspect important il reprezinta alegerea locatiilor pentru 

pregatiri. 

 

 

 

Pentru pregatiri este bine sa 

aveţi o camera doar a 

voastra. 

 Ideal ar fi una de hotel. 

Veti fi tentati sa credeti ca 

este doar un moft si asta ar 

spune multi in locul vostru. 

Am invatat intre timp ca la 

hotel va deranjeaza mai 

putina lume si spatiul neutru 

arata mai bine in fotografii 

 

 

Credeti-ne,  ce voua vi se pare ordonat si curat, intr-o fotografie poate parea aglomerat si dezordonat in 

raport cu mirii. 

 

Cel mai important lucru pentru a scoate fotografii bune este lumina, cu care se poate jongla mai usor la 

un hotel cu ferestre mari si draperii, in plus luam in calcul si background-ul care poate fi mult mai 

oxigenat. 

 

Pentru apartamente in regim hotelier sau camera de hotel puteti accesa 

 

https://www.booking.com/ 

https://www.airbnb.com/ 

https://www.booking.com/
https://www.airbnb.com/
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SESIUNEA FOTO 

 

 

Recomandam sa nu se faca pe fuga si sa va rezervati cel putin 2 ore penntru sesiunea foto, fara tranzit de la o 

locatie la alta. 

Locatiile foto fie le putem recomanda noi, fie le putem alege impreuna. 

Pentru ca sedinta foto va apartine, este de preferat ca in acele momente sa participati doar voi, nu si invitatii. 

Recomandarea noastra este ca sedinta foto sa fie facuta dupa ceremonia religioasa ori dimineata pana sa inceapa 

nunta propriu zis, iar aici o sa va enumar  cateva dintre motivele pentru care este bine sa fie asa: 

Dimineata nu sunteti supusi presiunilor unei zile incarcate. 

Pe o zi torida stim cu totii ca atunci cand nu mai sunteti fresh si ati stat foarte mult timp in picioare nu va mai 

simtiti atat de confortabil, iar zambetul este fortat. 

Intr-un cuvant interactiunea dintre voi este cu mult mai interesanta cu cat sunteti mai relaxati. 
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VALSUL MIRILOR 
 

 
Primul moment special care marcheaza deschiderea petrecerii. Dupa acesta intra nasii pe ringul de dans 

urmati de restul nuntasilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aici avem cateva recomandari esentiale si pe care va rugam sa le urmati! 
 

Lumina este printre cei mai importanti factori  din  tot  aportul muncii noastre, asa ca va rog sa 

lasati lumina aprinsa in sala pe  parcursul evenimentului. Nunta este un eveniment rafinat, 

elegant, luxos unde atat voi cat si invitatii investiti bani in tinute, accsesorii, aranjamente de sala 

si sa nu mai spunem ca si machiajul si coafura sunt elemente pe care dorim sa le punem cat mai 

bine in  lumina.Alegeti schelele de lumini sau luminile ambientale cu luare aminte. Rolul acestora 

nu este de a se plimba pe fetele oamenilor generand personaje din seria  filmelor  precum 

avatar.Daca alegeti gheata carbonică  (fumul greu)  este bine sa tineti cont ca ar fi indicat ca 

lumea sa priveasca de pe  margine si  sa formeze  un cerc in  jurul vostru  pentru  a nu se dispersa. 

 

 

 



www.blitzstudio.ro  0749270232 / 0766577432 
Contact@blitzstudio.ro  https://www.facebook.com/BlitzStudioGalati 
 
 

https://www.instagram.com/blitzstudio.ro/ 

 

 

FURATUL MIRESEI 
 

 

Traditia furatului miresei vine tocmai din antichitate, cand majoritatea casatoriilor se incheiau in 
general fara consimtamantul miresei. 
 
Dupa cum stiti mirii aleg  sa nu mai  respecte acest obicei. 
 
Cu totii stim ca mireasa este vedeta serii, asa ca recomandarea noastra ar fi ca daca totusi este furata 
sa nu lipseasca mai mul de 30 de minute de la propria nunta. 
 
Stim cu totii ca alcoolul la volan este cel mai mare dusman, asa ca in 
momentul furatului fiti cumpatati! 
 
Cantariti toate aspectele inainte de tot si de toate! 
 

 
 
 

 
MOMENTELE SURPIZA 

 

 Ne dorim cu tot dinadinsul sa avem o colaborare frumoasa si sa va oferim momente unice. Am 
aprecia foarte mult daca am sti de existenta fiecarui moment. Comunicand putem avea sansa 
sa va oferim amintiri pe care suntem siguri ca le veti pretui. 
 
 

 
 

TAIEREA TORTULUI DE NUNTA 
 

 
Se spune si cam asa este, ar fi prima sarcina pe care mirii o fac impreuna ca si familie. Va rugam iar si 
iar sa va asigurati ca lumina este aprinsa, in cazul in care o stingeti sunt toate sansele ca cele mai 
mici detalii sa nu le putem imortaliza iar daca voi asa decideti noi nu avem motiv sa aprindem alte 
surse de lumina.  
 
Asigurati-va ca tortul este orientat cu fata catre fotograf/videograf. 
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ARUNCAREA BUCHETULUI 

 

Mireasa va chema pe ring toate fetele nemaritate urmand ca stand cu spatele catre acestea, sa 
arunce buchetul peste cap. Cea care il va prinde, se spune ca se va marita in curând. 

 
 

VOALUL MIRESEI 

 

Scoaterea acestuia cade in indatoririle nasei, care va inlocui voalul cu o esarfa, batic sau basma, aceasta 

semnificand trecerea miresei de la fata la femeie maritata. Voalul va fi prins in parul unei fete 

nemaritate, de cele mai multe ori cea care a prins si buchetul. 

 

 

 

Nu uita ca in toate momentele zilei sa te comporti natural, să fii cât mai relaxată şi să 

zâmbeşti. 

Pe parcursul zilei emoţiile sunt fireşti, nu le ascunde, dă-le frau liber, ele sunt cele care ne fac 

sa traim cu intensitate maxima acele momente. 

 
Emotiile ne ajuta sa ii apreciem pe ceilalti si lumea din jurul nostru. 
Ele ne umplu viata de inteles si o fac satisfăcătoare. 
 

 

RECOMANDARI 

 

Accesorii si bijuterii: http://madammebijoux.ro/  0722 636 268 

Make-up: Roxana Dobre 0740 438 341 

Make-up: Ana Maria  Make-up 0742 572 207  

Formatie: Nasa si Fina 0741 033 285 

Dj: Cipiland 0745 616 557 

Dj: MiandroSound 0722 436 832 

Dj: Florin Stoica 0744 888 031 

http://madammebijoux.ro/
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Intrebari Frecvente 

 
 

Pe parcursul zilei sa aleg acordionist ori violonist? 
 

Orice veti alege este bine. Alegerea trebuie facuta in functie de clasa de invitati. Inclinam sa credem ca ar fi potrivit 

un violinist.

 

 

 

 

De ce echipa foto video nu poate ajunge in acelasi timp cu noi la restaurant? 
 

Este necesar ca si noi sa ne schimbam tinuta, dorindu-ne o prezenta cat mai discreta printre invitati si sa fim la fel 

de eleganti pe cat este si evenimentul. 

 

 

 

 

Se va filma fără întrerupere? 
 

Este imposibil, prentru ca 24 de ore nu incap in 2 ore de film, iar noi realizam doar o documentare a momentelor 

importante.
 

 

 

 

 

De ce doar 2 ore de montaj? 
 

Pentru ca se  doreste realizarea unei filmari dinamice, din mai multe unghiuri. Un montaj mai lung va deveni 

plictisitor. 



www.blitzstudio.ro  0749270232 / 0766577432 
Contact@blitzstudio.ro  https://www.facebook.com/BlitzStudioGalati 
 
 

https://www.instagram.com/blitzstudio.ro/ 

 

 

 

 

Se va filma primirea invitaţilor? 
 

 

Doar daca va doriti in mod expres, se intampla de cele mai multe ori ca invitatii sa vina insotiti iar noi sa ii 

surprindem cu spatele, nefiind o amintire relevanta.
 

 

 

 

De ce termenul de predare este de 90 zile lucratoare? 
 

Pentru ca dupa terminarea evenimentului munca noastra nu se opreşte aici, sunt parcursi anumiti pasi, 

precum selectia materialelor, editarea lor, fiecare cadru atat foto cat si video este corectat si mai mult 

decat atat sunt si intalnirile cu actualii ori viitorii clienti. 


 

 

De ce nu am primit unele fotografii color si de ce ele sunt alb - negru? 
 

Acolo unde culorile aglomereaza fotografia si nu spun multe unele cadre au fost gandite din fasa alb negru. Alb 

negrul poate pune in evidenta mult mai bine subiectul.
 

 

 

Ce fel de editare a materialelor voi primi? 
 

Toate cadrele vor fi editate la nivelul de contrast, luminozitate, saturatie si balans de alb. 

 

 

 

Cate fotografii vor fi inserate in album? 
 

Albumul prezentat conţine 53 de imagini. Stim ca iti doresti un album  cu maxim 60-70 de imagini. Simplitatea si  

eleganta nu va fi un trend ce peste ani sa dispara. 
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La furatul miresei va merge atat fotograful cat si videograful? 

 

Vei alege cine iti doresti sa te insoteasca, nefiind posibila participarea intregii echipe si lasarea nesupravegheata a 

echipamentelor.

 



 

De ce nu pot primi materialele si pe dvd? 
 

Tehnologia evolueaza si odata cu ea si noi. Este mult mai simplu sa introduci stick-ul intr-un smart tv sau  intr-un 

laptop fara a mai fi necesare si alte dispozitive.Ne dorim sa iti simplificam efortul.

 

 

 

Este bine sa deleg atributii altor persoane in ziua nuntii? 
 

Este cred printre primele sfaturi pe care le oferim cuplurilor  tocmai a fi mai relaxati in ziua nuntii, este bine sa 

delegati atributii. 

 

 

 

Daca ma incurc in pasii de dans la valsul mirilor cum procedez? 
 

Niciunul dintre cei prezenti nu vor sti cum trebuie sa fie dansul, si pt noi valsul mirilor este o surpriza, asa ca tot ce 

poti face in cazul in care ai încurcat pasii este sa nu dai de banuit si sa te comporti normal fara a atarage atentia. 

 

 

 

De ce sa tin cont de sfaturile fotografului/videografului? 
 

Pentru ca sfaturile oferite stau la baza unei experiente acumulate si a unor situatii intalnite.
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LISTA DE CUMPARATURI SI ACTIVITATI 

Obiect/Activitate Status Comentariu 

 

Categorie: Mireasă 

Rochie de mireaså   

Pantofi   

Voal   

Diadema   

Bijuterii   

Încălțăminte de schimb   

Programare Machiaj   

Programare Coafor   

Programare Pensat   

Programare Manichiură   

Programare Pedichiură   

   

 

Categorie: Mire 

Costum   

Camaşă   

Cravata/Papion   

Butoni   

Curea   

Parfum   

Şosete   

Ceas   

Pantofi   

Programare tuns/bărbierit   

Programare pensat   
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Categorie: Cununia Civilă 

Rezervare dată Starea Civilă   

Taxe şi dosar Starea Civilă   

Buletine (copii și original)   

Certificate de naștere în format 
nou 

  

Analize   

Buletine nași   

Şampanie, Pişcoturi   

   

 

Categorie: Biserică 

De vorbit cu preotul   

Spovedit   

Lumânări cununie   

Taxe biserică   

De pregatit apă şi vin   

   

 

Categorie: Restaurant și Decorațiuni 

Decoraţiuni masă prezidiu  Se ocupa echipa de decoraţiuni 

Fețe de mese şi huse scaune  Se ocupa echipa de decoraţiuni 

Numere mese  Se ocupa echipa de decoraţiuni 

Plicuri invitați  De adus de acasă 

Aranjamente flori mese  Se ocupă echipa de decoraţiuni 

Căsuţă pentru plicuri  De la restaurant 

Decor maşini (de cumparat tul)  De cumparat şi bandă pentru legat 

Tortul mirilor   

Degustarea meniului   

Pahare miri și nași   

Artificii tort   
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De luat în ziua nunții 

Acte   

Verighete   

Servețele umede și uscate   

Pastile de cap/calciu   

Ac, ață și forfecuță   

Plasturi   

Ace de siguranță   

Fixativ   

Spray pentru pete   

Schimb pentru a doua zi   

Cadouri nași   

   

 

Domnișoare și Cavaleri de Onoare 

Rochițe domnișoare de onoare   

Cocarde de pus la mână   

Papioane și șosete cavaleri   

   

 

Categorie: Săptămâna de miere 

Alegerea locaţiei   

Rezervare bilete de avion   

Rezervare cazare   

Rezervare activităţi   
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Categorie: Diverse 

Achiziţionarea verighetelor   

Gravarea verighetelor   

Cazare pentru invitaţi   

Veze pentru florile primite   

De ales melodii pentru dansul 
mirilor 

  

Pregatire coreografie   

De ales mărturiile   

Comandare mărturii   

Aşezarea invitaţiilor la mese   

Cazare invitați   

Transport invitați   
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PROGRAMUL ZILEI EXEMPLU 

Ora Activitate 

07:00 - 08:30  

08.30 - 09.30  

09.30- 10.30  

10.30 - 11.30  

11.30 - 12.30  

12.30 - 13.30  

13.30 - 14.30  

14.30 - 15.30  

15:30 - 16:30  

16.30 - 17.30  

17.30 - 18.30  

18.30 - 19.30  

 

Notă: Să aveți mereu apa cu voi să vă hidratați 

 

 

 

 

 

 


