ŠPELA GROŠELJ

PRAZNOVANJE 30.
ROJSTNEGA DNE
V VELIKEM SLOGU

FOTO: MATIC KREMŽAR

Špela Grošelj je 8. januarja praznovala
okroglih 30 let. Ker je znana po tem, da je
vesela, da rada pleše in da s pozitivno energijo vedno poskrbi za dobro zabavo, je seveda
poskrbela, da se bo tudi o praznovanju njenega
30. rojstnega dne še dolgo govorilo.
Kako to, da ste se rojstni
dan odločili praznovati prav v
Orehovem gaju?
Na TV Golica, kjer sem zaposlena, so
izdelovali promocijski video za Orehov gaj. Prosili so me, da posnamem
'off'. Fotografij omenjene lokacije
nisem videla, a me je sam opis tako
prevzel, da sem šla pogledat njihovo
spletno stran. Takoj sem se zagledala
v njihov ambientalni prostor, ki ga
imenujejo Kozolec, ter se odločila,
da bom tukaj praznovala svoj 30.
rojstni dan. Že lani sem vedela, da
bo 30. rojstni dan bolj 'na galamo',
saj mi rojstni dnevi veliko pomenijo
in si jih želim preživeti z ljudmi, ki
jih imam rada. Ko sem si Orehov gaj
ogledala še v živo, sem si rekla: To
je to.

Če glasba na zabavi
ni dobra, tudi zabava
ne bo takšna, kot
mora biti. Zato Špela
tega ni prepustila
naključju, izbrala je
izkušenega DJ Yoca.
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Kako ste se odločali, koga vse
boste povabili na rojstni dan, in
koliko je bilo povabljencev?
Povabila sem približno 70 ljudi,
odzvalo se jih je okoli 60. To so
ljudje, ki jih imam rada in s katerimi
sem zelo tesno povezana, z nekaterimi tudi poslovno, vsekakor pa jih
poznam že zelo dolgo, skupaj imamo
veliko lepih spominov, anekdot in v
meni puščajo dobre sledi.
Ste imeli kakšno tematiko
rojstnega dneva?
Nimam rada zapovedi oblačenja, ker
sem bila že večkrat povabljena na
kakšen žur in imela z 'dress codom'
ogromno dela. Zato sem se odločila,
da posebne tematike ne bo.
Kako dolgo ste pripravljali
praznovanje?

Špela je okrogli obletnici nazdravljala v krogu
najboljših prijateljev in tesnih poslovnih
partnerjev v Orehovem gaju v Ljubljani.

Začela sem na začetku decembra,
torej mesec dni prej. Moram pa
povedati, da je zelo nehvaležno imeti
rojstni dan en teden po novem letu,
saj je december za glasbenike najbolj
delaven mesec. Poleg vseh nastopov,
ki sem jih imela, in ob vodenju dopoldanskega programa na TV Golica
sem izpeljala še priprave za videospot za najnovejšo pesem Najina
pomlad in moram priznati, da sem
bila pri organizaciji rojstnega dne
že trikrat pred tem, da vse skupaj
odpovem. Ne maram oziroma nisem
tak človek, ki bi stvari naredil na pol,
oziroma hočem, da je vse tako, kot
sem si zamislila. Ali je popolno ali
pa tega raje ne naredim. Za hrano so
poskrbeli v gostišču Koren, Damo catering. Pili smo alkoholne pijače, ki

jih je priskrbelo podjetje G3 spirtits,
mešali pa smo jih s coca-colo, fanto
in schweppsom.
Kdo je največ plesal?
Verjetno jaz. (smeh) Res sem vesela,
da se je na zabavi zelo veliko plesalo in da smo se lahko sprostili. Ne
morem omeniti nikogar posebej, vsi
skupaj smo res veliko preplesali.
Kdo je naredil največ
'selfiejev'?
Ne vem točno, sama sem v celem
večeru naredila samo dve sliki s
telefonom, in sicer eno, ko sem
slikala okrasitev prostora, in eno, ko
smo naredili skupinski 'selfie'. Sem
pa vesela, da sem naredila samo dve
fotografiji, ker to pomeni, da je bilo
tako dobro, da v celem večeru sploh
nisem pogledala telefona. Res pa je,

da sem imela fotografa Matica, ki
sem mu popolnoma zaupala, saj sem
vedela, da bo naredil super fotografije in ujel prave trenutke.
Kdo vam je najbolj pomagal pri
organizaciji zabave?
Kar se tiče idej in želja, kako bo vse
potekalo, sem se odločila sama, za
vse drugo pa se moram zahvaliti
lokaciji Orehov gaj, podjetjem G3
spirits, Nina Nana torte, Damo
catering in Party shop iz Koloseja. Ti
so mi pomagali, da smo vse izpeljali
tako, kot sem si želela.
Največje presenečenje na
rojstnem dnevu?
V bistvu sem dočakala to, kar sem si
želela že dalj časa. Sem zelo multimedijski človek in veliko mi pomenijo presenečenja, kot so različni video

Anekdot z
rojstnega dneva
je ogromno,
pravi Špela, a jih
raje ne bi delila
s širšo množico
ljudi.

Špela pravi, da vedno, ko vabi ljudi na praznovanje, razmišlja
samo o tem, koga bi si želela tisti dan imeti ob sebi.

posnetki z nekim pomenom. Ali pa
kakšno presenečenje, ki ni materialno. In glede na to, da sem pripravila že pet takšnih video posnetkov
za svoje ljudi, ki jih imam rada, na
primer za mamin 70. rojstni dan, pa
za 30. rojstni dan prijateljice Nine
iz Maribora, pa še za 30. rojstni dan
prijateljice Nine Rogač, sem res že
komaj čakala, da ga kdo pripravi
tudi meni. Takšne stvari, ki mi bodo
na stara leta pričarale nasmeh na
obrazu, mi res veliko pomenijo. In
zdaj sem končno dočakala tudi svoj
prvi filmček, ki je dolg 51 minut.
Petnajst do enajstih je do mene prišla prijateljica Nina in me odpeljala
do prostora, kjer so začeli predvajati
film. Na praznovanju so sicer odvrteli samo kratek šestminutni odlomek





Posebnost na rojstnem dnevu je bil 'fotobooth', ki ga je
pripravil Partyshop iz Koloseja. Povabljenci so se lahko
okrasili s klobučki, očali, brki in usti ter se fotografirali. LEA 5

