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Gåsehud, luksus og tårer er hverdagen for
søstrene Glenne. De har spesialisert seg på
planlegging av eksklusive bryllup.

Alexandra Sætran

rudgommen er fra vestkysten i USA. Bruden er
fra Norge. I Uranienborg kirke står paret foran
presten for å gi hverandre sitt ja. Sandkorn fra
San Francisco forenes med norsk sand ved å
tømme dem fra hver sin vase. Dette er for å symbolisere
at paret nå er blitt til «ett». Tårene er tørket, og sand-seremonien til Glennewedding er unnagjort. De tar farvel
med brudeparet før de er haster videre til neste planleggingsmøte.
Søskenparet Silje og Gry Glenne har begge sorte, stilfulle antrekk, og tilbyr eplemost og cappuccino i det vi
setter oss ned på The Thiefs nyåpnede bar i Oslo. Hotellet i seg selv er et univers som skriker luksus i det man
kommer inn døren. Det samme gjelder bryllupsbyrået
Glennewedding. I Norge finnes det et fåtall byråer som

tilbyr bryllupsplanlegging, men kun ett som har spesialisert seg på det eksklusive. Søskenparet Glenne så et hull
i det norske markedet, og begynte planleggingen av det
som i dag er Glennewedding. Bare fem brudepar i året
er så heldige å sikre seg plass i deres travle filofax. Den
travleste tiden starter nå, og byr på mange søvnløse netter,
i følge søstrene.
– Bryllupsdagen er en av de viktigste dagene i livet,
og skal være fylt med glede og kjærlighet. Paret skal nyte
opplevelsen av å stå i sentrum. Vårt fokus er derfor å skape
en relasjon som gir de tillit til at vi sammen skal skape
den perfekte dagen, sier Silje, den yngste av de to søstrene.
– Jeg har alltid vært en jente-jente, og har hatt en drøm
om å starte som bryllupsplanlegger i mange år. Først og
fremst så vi at det var et marked i Norge for bryllupsplanleggere på et eksklusivt nivå. Det er der vår lidenskap
ligger - det å kunne tilføre det lille ekstra, sier Silje, og

viser et bilde av en femetasjes kake fra et av bryllupene
de har arrangert.
ry oppholdt seg i USA da lillesøsteren foreslo å
starte en bryllupsbedrift i Oslo. Bryllupsplanlegging i USA er et gedigent marked, og Gry kicket
på ideen fra første sekund.
– Jeg tok en utdannelse som ga meg tittelen
«Sertified Wedding Planner», og fulgte deretter
en bryllupsplanlegger i Los Angeles. Mye av prosessen i
USA handler om relasjoner mellom familiene, og hvordan man skal håndtere den, både før- og under bryllupet.
Hele prosessen er annerledes over der, og Norge har mye
å hente, mener Gry.
– Nordmenn er generelt opptatt av design, særlig
i hjemmene sine. Når det kommer til bryllup, går man
plutselig 30 år tilbake i tid og glemmer alt man kan 

En normal bryllupsdag for Glennewedding
 07.30: Dra til bryllupslokalet.
 08.00: Pynt utearealet.
 08.45: Sjekk om sminkør og frisør har ankommet.
 09.00: Brudgommen går over til forloverens
rom, mens bruden sminkes.
 09.30: Blomstene ankommer.

14

FASHION Fredag 24. april 2015

 10.00: Besøker floristen for å hente det siste.
 10.20: Kjører til kirken.
 10.45: Sjekker om fotografen har ankommet.
 11.00: Pynter kirken og gjør alt klart. Fotografen tar bilder når brudeparet ankommer kriken.
 11.15: Gjennomgang med forlovere og brudgom.
 12.35: Bruden ankommer kirken.

 12.45: Paret overleverer ringene.
 13.00: Sermonien starter.
 14.15: Brudeparet kjøres til festlokale.
 14.30: Gjestene ankommer. Serveringen
starter.
 17.00: Middagen starter.
 17.30: Organiserer gavebordet.

 21.30: Middagen ferdig. Det rigges opp til fest.
 23.00: Bryllupskaken skjæres opp.
 23.20: Bruden kaster brudebuketten.
 23.45: Brudevals.
 01.30: Nattmat serveres.
 03.00: Lokalet stenger.
 06.00: Ferdig for dagen.

– Bryllupsdagen er en av de viktigste dagene i livet, og skal være
fylt med glede og kjærlighet, sier
Gry og Silje Glenne.  Foto: Moment Studio
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I tillegg til å oppfylle brudeparets ønsker,
designer Glennewedding ut i fra kundens
private ønsker. 
Foto: Haslien Fotografene

Glennewedding reiser ofte til USA og
England for å få med seg trendene fra
bryllupsmarkedet.  Foto: Haslien Fotografene

Søstrene Glenne sørger for å gi det lille ekstra under den store dagen.  Foto: Moment Studio

– Båndet til alle parene blir sterke, og det
er vemodig å måtte si farvel etter prosessen, sier Gry Glenne.  Foto: Haslien Fotografene

Silje Glenne og Gry Glenne planlegger dyre bryllup på heltid. 

gjøre. Det norske markedet er definitivt klar for bryllupsplanleggere, mener søstrene.
– Vi ønsker at det skal være en hyggelig prosess, hvor
man faktisk nyter tiden i stedet for å stresse seg gjennom
alt man skal ordne med før den store dagen, sier Silje.
undene til Glennewedding har et budsjett
som er over gjennomsnittet i Norge, men
jentene sier det koster å få til det lille ekstra. Når bryllupsinvitasjonene kommer på
marmor-plate, bildeveggen er pyntet med blomster, og
pauseunderholdningen er en ballettdanser som akkompagneres av levende musikk, sier det seg selv - eksklusivitet
fra Glenne-søstrene koster.
– Vi koordinerer alt fra A til Å. I tillegg har vi også arrangert flere originale og spennende happenings for brudepar, sier Gry, og forteller om et par som for noen dager
siden laget gavelisten sin på Milla Boutique.
– I samarbeid med Milla ble butikken stengt i en time, vi
serverte champagne og makroner - og gjorde hele opplevelsen hakket mer minneverdig. På den måten kommer paret
til å huske denne dagen som en del av bryllupet, sier de.
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– Ideelt sett vil vi ha et helt år med hvert par. På den
måten lærer vi dem å kjenne, og forstår bedre intensjonene
deres med bryllupet, sier Silje.
– En rød tråd gjennom bryllupet er ekstremt viktig. Vi
bruker lang tid på å forstå hvilken stil brudeparene ønsker
seg, noe som skal skinne gjennom på bryllupsdagen, sier
Silje og mener at det er lov å slå på stortromma når man
først skal gifte seg.
– Det har ikke vært ett bryllup hvor vi ikke har tørket
tårer. Båndet til alle parene blir sterke, og det er vemodig
å måtte si farvel etter prosessen, sier Gry.
lennewedding fikk en pangstart sist sommer, da
de fikk jobben med å planlegge bryllupet til fotballspilleren John Arne Riise og hans utvalgte.
Tiden paret brukte på planleggingen ble dekket
av ulike medier, og søskenparet ble med ett en
snakkis rundt i bryllupsuniverset.
– Det gikk utrolig bra, mye takket være en god forretningsplan og mye jobbing. Når man går inn i et eksklusivt marked får du kun en sjanse – da må man gjøre det
ordentlig fra starten av, forklarer de.

Foto: Glennewedding

Det har ikke vært ett bryllup
hvor vi ikke har tørket tårer.
Båndet til alle parene blir sterke, og det er vemodig å måtte
si farvel etter prosessen
Silje rører rundt i kaffen sin. Den store ringen på fingeren er ikke til å unngå å se.
– Ja, jeg er forlovet… Planleggingen til mitt egen bryllup er en fornøyelse! Nå vet jeg i alle fall hva jeg vil eller
ikke, sier hun og innrømmer at det blir gøy å vise venner
og familie hva de egentlig har viet arbeidslivet sitt til. Og
selvsagt er søsteren Gry både forlover og bryllupsplanlegger når bryllupet finner sted i Roma til neste år.
alexandra@finansavisen.no

