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Förbered bröllopstalet
Många bröllopstalare tror att det är OK att inte förbereda sig och resultatet blir tyvärr ofta
ganska skralt. Andra kan vara så förgörande nervösa att de gärna vill, men i någon slags
diffus adrenalindimma, inte klarar av förberedelser. Men nervositeten minskar i omvänd
proportion till förberedelser. Ju mer förberedelser, desto mindre nervositet. Om man
däremot misslyckas med att förbereda sig, förbereder man sig för ett misslyckande. Här
följer några alternativa förberedelsetips.
Gäster
Ta reda på hur många gäster och kolla hur många du känner. Hör efter vilka andra som
skall tala och I vilken turordning du kommer in. Se efter var du skall sitta och om det är
bästa platsen att stå under talet eller om du bör ställa dig på annan plats för att alla skall
höra och se.
Talet
För att få inspiration och material, ställ dig själv nedanstående 10 frågor:
1. Hur länge har du känt bruden och brudgummen? Och hur träffades ni?
2. Hur träffades de? Var du inblandad?
3. Hur friade brudgummen till bruden? Och hur var hennes omedelbara reaktion?
4. Hur länge har de varit ett par?
5. Har de barn?
6. Vilka är deras gemensamma intressen?
7. Vilka 5 första ord dyker upp när du tänker på brudgummen? När du tänker på
bruden?
8. Vad är det roligaste som hänt brudgummen när bruden har varit närvarande? Och
vice versa?
9. Vad är det roligaste som hänt brudgummen eller bruden när du varit närvarande?
10. Vad önskar du att framtiden skall föra med sig för bruden och brudgummen?
Träna på det du vill säga för att skapa flyt, men undvik att lära dig orden utantill. Du
löper annars stor risk att komma helt av dig om du så bara missar ett ord eller mening. Tala i
stället från hjärtat så blir allt lättare, säkrare och framförallt personligare.
Manuskript
Ha manuskript i punkter, för att komma ihåg följdordningen men tala från hjärtat. Det är
ingen skam att ha manuskript, bara inte ordagrant. Ha det i fickan eller lägg det framför
dig på bordet eller håll i det med ett hårt underlag för att undvika darrning.
Nästa Talartips tar upp det som du bör undvika i Bröllopstal.
Vill du koppla av? Hyr ett personligt litet Spa på Costa del Sol i Spanien! www.casaagnes.com
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