
Цікаві ідеї як зустріти новий рік 2013

      

Уявімо деякі ідеї для сценарію нового року 2013, адже дуже важливим є питання про те,
як весело відзначити новий рік змії? Кожен Новий рік хочеться зустріти цікаво, яскраво,
щоб залишилося багато радісних спогадів (і бажано фотографій).

Але креативні думки, на жаль, не так часто можуть відвідувати наші світлі голови і
радувати новими ідеями. Ми вирішили спростити тобі життя в честь прийдешнього свята
і запропонувати кілька варіантів святкування Нового року змії.

Почнемо з того, що завзятих гуляк і бешкетників доведеться не до смаку рік водяній змії,
яка любить затишок, спокій, теплу й тиху атмосферу.

Їй подобаються тісні компанії близьких друзів і родичів, комфортна обстановка, домашнє
вогнище. Це означає, що ми приречені на нудні посиденьки без феєричних пригод та
яскравих вражень і наш сценарій нового року 2013 можна навіть і не читати? Звичайно,
ні.

Просто варто більш уважно поставитися до компанії, з якою ти збираєшся зустріти Новий
рік 2013, краще уникати незнайомих людей, непотрібних знайомств, зайвої суєти і
невизначеності. Зберіться з друзями в тісному колі і заздалегідь продумайте, як буде
проходити ваше свято. Навіщо випробовувати долю, якщо можна їй підіграти?

Продумай сценарій нового року 2013 дуже грунтовно! Для тих, хто любить влаштовувати
тематичні вечірки, рік змії ідеально підійде. Party в стилі 90-х або в гангстерському стилі
сподобається всім. По-перше, костюми, зачіски та аксесуари за кольором і фактурою
якраз сподобаються чорні водяні змії.

Багато блиску, сяючі наряди, мерехтливі аксесуари, гарні зачіски та яскравий макіяж.
По-друге, ретро сьогодні на піку моди. Так що Новий рік 2013 стане не тільки веселим та
оригінальним, але і «в темі» новомодних тенденцій.
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Лихі 90-ті або назад у дитинство – сценарій нового року 2013

Вибрали лихі 90-ті? Тоді заповнюйте з друзями плеєр-лист групами «Лагідний травень»,
«Міраж», «Руки вверх», «Комбінація» і т.д., складіть типове меню того часу, а головне
обміняйтеся подарунками типу приставки «Денді», «Тетріса» , дитячої рації.

Цей Новий рік 2013 стане відмінним приводом згадати дитинство, зануритися в
ностальгію. Відмінна тема для того, як відзначити новий рік 2013, а вже новорічний
сценарій, в цьому випадку, можна і зімпровізувати!

Головне – бути в темі. Насправді, дуже весело, деколи, грати в неабиякі ігри зі свого
дитинства. Зате вражень залишиться море.

І не забудь про караоке, адже обов’язково захочеться відтворити особисто кожному всі
хіти 90-х.

Сценарій нового року 2013 в стилі Чикаго

Гангстерська вечірка (в стилі Чикаго) може зробити твій новий рік незабутнім. Шик і
блиск – все, що потрібно для дружної компанії і, до речі, водяної змії. Гарні вбрання,
вишуканий інтер’єр і атмосфера, хвилюючий джаз, сигари, зброя і, звичайно, карти.

Так що якщо ви з друзями ще й великі любителі покеру, то годі й думати про тему Нового
року 2013 – ми підготували для тебе сценарій. Наряди в стилі Чикаго ідеально підійдуть
для зустрічі Нового року змії: чорні шовкові сукні з блиском, яскравий макіяж, дорогоцінні
переливаючі камені, панчохи в сіточку, рукавички.

А що вже говорити про завуальованих судинах для спиртного (30-ті роки славилися
«сухим законом») типу чайника, графина з мікстурою або настойкою? Коли вам дружною
компанією ще доведеться випити з подарункового сервізу?
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Ігри з водяними пістолетами, дрес-код, вхід за спеціальними запрошеннями і паролями,
фотосесія, танці, імпровізоване казино – загалом, заняття ви собі точно знайдете,
найголовніше, знайти всі реквізити і продумати ваш план дій на весь час святкування.

Який Новий рік 2013 без конкурсів і веселих ігор? Якщо тематичні рarty – коник не вашої
компанії, то на допомогу завжди прийдуть новорічні розваги. Зрозуміло, що найкраще
перед конкурсами як слід «розігрітися», тоді й справа піде веселіше. У будь-якому
випадку, головне, почати.
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