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Mehrnoosh
erik
Brudparet Ficks strävade eFter ett stort Bröllop med gemytlig
stämning. eFter mer än ett års planering sa de äntligen ja till
varandra i ulriksdals vackra slottskapell.
Av: CAmillA WAltin Foto: memoriA Photo
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♥ Till brudklänningen bar
Nooshi ett par strassprydda
klackskor från Badgley Mischka.

Brudparet:

Brud: Mehrnoosh ”Nooshi”
Aknooni Ficks
Ålder: 29
Brudgum: Erik Ficks
Ålder: 30
datum: 7 juli 2012
Vigselplats: Ulriksdals
slottskapell
Festplats: Tingshuset på
Stallmästaregården
Klädsel: Mörk kostym
antal gäster: 110

Den 5 januari 2011 var start-

skottet för en oförglömlig kärleksresa
för brudparet. De förlovade sig på inget
mindre än Hotell Versace på guldkusten
i Australien.
– Vi kunde inte hålla oss så vi började
planera bröllopet lite smått redan under
resan. Vi tog sedan tag i att boka kyrka
och festlokal under våren 2011. Vi kunde
därefter under nästan ett år ägna oss
helt åt att bestämma brudklänningen,
temafärg, inbjudningslistan och att göra

inbjudningskorten, förklarar Nooshi.
Det visade sig vara svårt att hitta de
perfekta inbjudningskorten. Lösningen
stod Nooshi och hennes brudtärnor
själva för.
– Vi kunde inte hitta några kort som
vi tyckte var speciella. Så vi köpte eget
material och formgav dem själva. Det
blev ett par nätter med champagne, en
massa lösviktsgodis och vikande av
papper och knytande av lila band. En
jättekul grej att göra tillsammans då
♥ Brudtärnorna
hjälpte till mycket
vid planeringen av
bröllopet.

vänd!
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♥ Vigseln ägde rum
vid vackra Ulriksdals
slottskapell.

Fotografen

Henrik Bengtsson fotograferar för Memoria Photo och var
brudparets fotograf under hela
dagen:
nöje. De
– Att fota Nooshi och Erik var ett rent
riktigt
hade
och
a
själv
sig
på
bjöd
de,
var avslappna
och
varm
en
kul framför kameran. Lägg sedan till
äkta
och
slott
sdals
fin julidag, vacker miljö vid Ulrik
.
bäst
kärlek när den är som
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the look
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♥ Erik och Nooshi
specialtillverkade sina
vigselringar i vitt guld.

Brudklänning: Nooshi inspirerades
av en röd v-ringad Elie Saabklänning
buren av Halle Berry.
– Jag var från början helt inställd på att
hitta en klänning i liknande modell fast
i vitt och jag passade på att kolla runt
en del. Det är inte varje dag man har en
ursäkt för att prova brudklänningar. Det
kändes helt rätt när jag stod i en vit spetsklänning av märket Pronovias från White
brud och fest, berättar Nooshi.
Brudgum: Erik bar en klassisk frack
från märket Corneliani inköpt hos Lund
och Lund i Stockholm.
– Jag var ute efter ett klassiskt plagg men
mer än bara en kostym. Jag såg inget
behov av att äga två smokingar så det
fick bli en frack. Jag valde en med väldigt
bra tyg som var lite tunnare och andades
bättre, säger Erik.
AccessoArer: Nooshi ville framhäva
brudklänningen och valde att inte ha
alltför många accessoarer. Hon bar en
slöja i spets, strassörhängen från Antikt
gammalt och nytt och ett par strassprydda skor från Badgley Mischka. Erik
var ute efter en stilren look med en liten
kul detalj och stack ut genom ett par lackskor med lila lädersula från Paul Smith.
Blommor: Blommorna köptes på
Personliga blomster i Järna en bit utanför
Stockholm.
– Min brudbukett bestod av vita pioner,
vita rosor och luktärt i två olika nyanser.
Jag älskar pioner men ville inte ha en
helt vit bukett. Eftersom att vi hade lila
tema och ett sommarbröllop passade det
utmärkt med lila luktärt för att få in lite
färg i buketten, förklarar Nooshi.
ringAr: Erik hade köpt en ring från NK
när han friade.
– Jag blev helt förälskad i ringen men
ville ändå vara helt säker på att det var
den rätta och ville inte missa chansen att
prova lite ringar. Det hela slutade med att
vi specialtillverkade ringarna hos Patrik af
Forselles i vitt guld med stenar. Eriks ring
är i klassiskt vitt guld och lite bredare,
berättar Nooshi
Brudfölje: Tärnorna matchade
färgtemat med att bära lila långklänningar
i axelbandslös modell. Marskalken bar en
mörk kostym med väst och lila fluga.
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Brudens mor

brudens mor
Nasrin Afsharian är
rglömlig dag:
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exempel på en härlig
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vi inte har pysseldagar så ofta numera,
berättar Nooshi.
Trots att paret var ute i god tid blev
det en ganska intensiv period de sista
månaderna innan bröllopet. Den största
utmaningen låg i att hitta en lämplig
lokal som tar fler än hundra gäster.
– Vi visste inte om att det inte fanns
några slott eller liknande lokaler i Stockholmstrakten som rymmer fler än 80
personer i ett och samma rum. Ett stort
problem då det var viktigt för oss att
gästerna kunde sitta i samma rum, säger
Nooshi.
Valet föll till slut på Stallmästaregården vid Norrtull i Stockholm, en lokal
med vackra 1700-tals rum och salonger.
Men innan det var dags för brudparet
och de 110 gästerna att transportera sig
till lokalen skulle en vacker vigselceremoni äga rum vid Ulriksdals slottskapell.
Efter en morgon med fyra timmars
ompysslande av både hår och smink
kände sig Nooshi som en prinsessa och
var redo för att säga ja till sin Erik.
– Att gå längs altargången och få syn
på varandra var något alldeles speciellt
och ett par känslosamma minuter, berättar Nooshi.
Nooshis barndomsvän Kwamie bjöd
på solosång och sjöng låten Keep love in
light som var specialskriven till brudparet.
– Det var en otroligt vacker och käns60 www.alltombrollop.com

losam skönsång vilket gjorde att det var
svårt att hålla tillbaka tårarna. Vigseln var
otroligt vacker och den blev precis som vi
tänkt oss, berättar de.
Efter en kortare bussfärd för gästerna,
och för brudparet en tur i en inhyrd Packard 1101 convertible från 1934, var det
dags att sitta ner för en trerättersmiddag.
Toastmaster var David Jonsson, en gemensam vän till paret, och toastmadame
var Nooshis vän Nahale Karimi från Iran.
Ett bra val enligt brudparet då David är
en erfaren toastmaster och Nahale bidrog
med persiska inslag under middagen.
– Vi var övertygade om att de skulle
göra ett fantastiskt jobb och det kändes
väldigt tryggt att inte behöva fundera
speciellt mycket över middagen. Sedan
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arets
P
bästa tips:
♥ Var ute i god tid.

♥ Var inte rädd för att be era vänner

och familj om hjälp.
♥ Kom ihåg att ha roligt under

förberedelserna.
♥ Glöm inte att njuta och ta in alla

intryck under er stora dag.

vänd!
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♥ Middagen bjöd på
många fantastiska tal
som ledde till skratt.

Meny

P

Förrätt: Delikatesstallrik med
löjrom, björkrisrökt salmalax och
skagenröra.
Varmrätt: Rostbiff på stekt gödkalv
med rosmarin och citron, brynta svartrötter, potatisfondant med mandelpotatispuré och tryffelcaviar, primörbukett samt rostad maderiajus.
EFtErrätt: Jordgubbar med rostad
kavring, kola- och mandelmjölkglass.
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var det väldigt viktigt för oss att få med
persiska inslag i bröllopet då Nooshi är
från Iran, förklarar de.
Middagen toppades av några annorlunda men vackra tal. Brudens syskon
hade valt att göra en film som bland
annat visade ett gammalt filmklipp där
Nooshi dansade i bikini. Något som drog
till sig många skratt.
– Vad gör man inte för att gästerna
ska ha kul, skrattar de.
Till tonerna av en härlig blandning
av persisk musik och moderna hits fortsatte festen i sommarnatten och därefter
väntade en exotisk och avkopplande
smekmånad för brudparet.
– Vi ville åka till en plats där vi fick
tillfälle att umgås och vila ut efter bröllopet. Det perfekta resmålet blev därför
Seychellerna och tre veckor på de vackra
öarna Mahe och Praslin, avslutar herr
och fru Ficks. ♥

NYHET!

MAURO PROSECCO

12% VOL

BÄSTA
KÖP!
Allt om Vin nr 7 2012
DN 12 maj 2012

750 ML

75:-

www.oenoforos.se

NR 7507

Hittar du inte Mauro Prosecco
På systeMbolaget – fråga efter den – Personalen
HjälPer dig att beställa HeM den.

Alkoholkonsumtion
under graviditeten
kan skada barnet.

fixa
stilen

Nooshi och Erik valdE att fira sitt
sommarbröllop mEd EN klassisk och
stilrEN look. Gör som parEt och välj
EN bröllopsstil mEd lila twist och
lyxiGt GlittEr.
Av: CAmillA WAltin oCh StinA möllStAm

♥ Bjud på tårta
med blommor
i temafärgen,
denna från Cherry
on the top.
♥ Sätt färg på
festen med
ljuslyktorna
från Sagaform,
ca 250 kr.

♥ Brudsko i
klassisk peeptoemodell från
Benjamin Adams,
ca 1 900 kr.

♥ Enstensringen Precious från
Jenny Fors, pris från ca 25 000 kr.
Alliansring från Jenny Fors, pris
från ca 12 000 kr.
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♥ Purpurfärgad fluga piffar
upp brudgummen, ca 150 kr
hos slipskungen.se.
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♥ Stilfulla manschettknappar från louis
vuitton, ca 22 500 kr.

♥ Brudklänning
från Stockholm
brud och fest med
draperad kjol,
ca 9 000 kr.

♥ tärnklänningen
från Coast kostar
ca 2 500 kr hos
aurorafashions.com.

