Rüütlipulm
Pulmad on üks ilusamaid sündmusi
inimese elus. See on suur õnn ja rõõm saada
kokku ja saada osa rõõmust, mida saatus on
pakkunud. Meie tahame omakorda pakkuda
selle tee alustamiseks meeldejäävat elamust,
mis kaua kaua püsib meeles nii noorpaaril
kui pulmalistel.
Pulmalised võtab vastu rüütel ja viib
pulmalised ja noorpaari kohale kus toimub mäng noorpaarile ja ka
nende vanematele. Mäng koosneb kahest osast. Esimene osa kannab
pealkirja “Pulmaoda”. Siin seotakse kinni pruudi silmad. Maha
pannakse oda ja pruut juhitakse sellest odast üle astuma. Kui pruut
astub üle oda parema jalaga, siis võtab peigmees oda ja viskab selle
teatud vahemaa tagant märki. Mõte on selles, et abielu oleks kindel.
Kui pruut astub üle oda vasaku jalaga, siis peavad pruut ja peigmees
viskama oda koos. Siis on mõte selles, et kinnitatakse koos, et otsus
on kindel. Märklaudadeks on kandiline märklaud millele joonistatud
süda. Tabades südant, on ees pikk armastuse aeg.
Peigmehele on ülesandeks veel lasta vibu ja pruudile lapsele
hällilaulu laulmine. Lisaks ka üllatused, mis selguvad kohapeal.
Edasi asuvad tegevusse ämmad-äiad. Nende jaoks on olemas mäng,
mida nimetatakse haluviskeks. Pannakse püsti puuhalg ja teise haluga
visatakse. Seisev halg peab saama pikalilöödud. Ämmad-äiad viskavad
halgu koos. Enne seda soovitakse noorpaarile midagi ja kui halg tabab,
peab soov täide minema. Punutakse ka pael. Noorpaar punub ja samal ajal
loetakse soovivärssi. Rüütel loeb ees ja teised kordavad.
Seejärel süüdatakse õuel küünal ning vahetatakse tõotused ja suudlused
rüütli juuresolekul.
Saab lisaks tellida ka rüütliturniiri noorpaari auks. See aga tuleb
eelnevalt väljaselgitada, kas sellel päeval on see võimalik. On võimalik
tellida ka lisaks kõhutantsijaid või rahvatantsijaid ja teisi esinejaid. Ka

esinejate puhul tuleb eelnevalt küsida nende saadavust.

Hinnad: Mängud noorpaarile ja ämmadele-äiadele 200 EUR
Esinejad: Vastavalt esinejate grupile ja nende hindadele. Esinejad on
erinevalt poolt. Hinnad kokkuleppel.
Programme ja mänge korraldab Iiri Kultuuriklubi.
Koduleht http://iirikultuur.ee/
HÕISSA PULMAD!!!

