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“Echt iets bijzonders 
beleven, daar gaat 
het om. Zo’n reis 
moet een verrijking 
zijn voor je leven”

Gea van der Spek kun je vergelijken met de goede fee in een sprookje. En niet 

alleen vanwege haar vriendelijke en innemende uitstraling. Gea vervult 

droomwensen. Al ruim dertien jaar is de in Rotterdam-Nesselande wonende 

blondine weddingplanner. “Toen ik daarmee begon, bestond het woord niet eens,” 

lacht ze. Maar haar eigen bedrijf Italian Style doet veel meer dan bruiloften 

organiseren in Italië. Ze organiseert events, importeert en verkoopt exclusieve 

Italiaanse producten en heeft nu ook plannen voor een bijzondere webshop. Een 

kennismaking met een initiatiefrijke dame met een passie voor Italië.
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talië staat centraal in het leven van Gea van der Spek. 
Hoe dat ooit begon? “Al toen ik zeventien jaar was 
en als studente van de Kunstacademie een bezoek 
bracht aan Florence. Dat maakte zo’n enorme indruk 
op me dat ik dacht: in dit land wil ik ooit wonen.” 

Dat gebeurde ook. Op haar opleiding modevormgeving 
leerde ze een Frans meisje kennen dat stage liep, en Gea 
bedacht dat ze zelf zoiets ook zou kunnen doen in Italië. 
Niet veel later reisde ze naar Turijn. “Daar bleef ik twee 
maanden en daarna verhuisde ik naar Milaan, waar ik zes 
jaar ben blijven wonen.” Als styliste in opleiding viel ze er 
met haar neus in de boter. “Milaan was in de jaren negen-
tig de plaats waar het op modegebied allemaal gebeurde. 
Dat mocht ik van heel nabij meemaken. Geweldig! Ik kwam 
terecht bij Luciano Soprani, één van de bekendste mode-
werpers van Italië. Echt het neusje van de zalm.” In het 
begin sprak Gea nog geen Italiaans en trok ze veel op met 
Nederlanders in Milaan. Zo leerde ze ook haar man ken-
nen, die tijdelijk in Milaan werkte en met wie ze later zou 
trouwen. En waar deden ze dat? In Italië! “Dat wilden we 
allebei graag. We zijn dol op het land.” Hoewel ze inmid-
dels naar Nederland waren teruggekeerd - Gea was intus-
sen hoofdstyliste bij een Nederlands bedrijf - besloten ze 
aan het Lago Maggiore te trouwen. In een sprookjesach-
tige omgeving nodigden ze er honderd vrienden uit voor 
een feest in een villa. “Het werd een geweldig feest, dat we 
samen met een vriendin, met wie ik nu nog samenwerk, 
hadden geregeld. Iedereen vond het leuk. We werden over-
stelpt met complimenten,” weet ze nog.
 
Het positieve gevoel van die belevenis bleef lang hangen. 
Nadat Gea haar eerste kind had gekregen, vielen voor haar 
de puzzelstukjes ineens op hun plaats en wist ze: dit is wat 
ik wil. Events organiseren in Italië, dat zou haar werk  
worden. Te beginnen met het verzorgen van romantische 
bruiloften op locaties in ‘Bella Italia’. Met veel aandacht 
voor de styling, locaties en natuurlijk de wensen van de 
klanten. Want Italian Style levert maatwerk. “Helemaal 
zoals je het zelf wilt. Ga je voor het Bertolli-verhaal, van 
lange boerentafels en gemoedelijkheid of juist voor de  
chique aanpak met een vijfgangendiner dat aan tafel wordt 
uitgeserveerd: het kan allemaal.”
 

Gea spreekt goed Italiaans. Opgepikt tijdens haar zesjarig 
verblijf en daarna verder ontwikkeld. “In het begin was de 
taal ook voor mij een drama, hoor,” bekent ze eerlijk. “Ik 
heb het relatief snel geleerd door veel met vrienden te pra-
ten, kranten te lezen en vooral door te durven. Als je een-
maal de drempel over bent en voor jezelf accepteert dat je 
fouten mag maken, lukt het veel beter.” Toch maakt Gea 
in haar werk in Italië ook nu 
nog steeds gebruik van tolken. 
Niet zozeer voor haarzelf, maar 
vooral voor de gasten voor wie 
ze aan de slag is met haar 
team. Want Italian Style is 
teamwork. “In Nederland ben 
ik het gezicht van het bedrijf 
en in Italië zorg ik dat er altijd 
nog een gastvrouw is om men-
sen te begeleiden. Regelmatig 
ben ik er ook zelf bij.”  Het voorbereiden van een huwelijk 
in Italië begint al ruim voordat de plechtigheid plaatsvindt. 
Meestal beginnen bruidsparen zo’n jaar van tevoren met 
plannen maken. “Maar het kan ook sneller gaan. Ik krijg 
nu bijvoorbeeld nog wel aanvragen voor oktober dit jaar. 
En dat lukt.”
 
“Eerst is er een kennismaking, in mijn ontvangstruimte in 
Nesselande of ergens anders. Dan tasten we af wat het 
bruidspaar precies wil. Wil je trouwen in een stadhuis of 
in de kerk, of misschien wel op een bijzondere locatie, zoals 
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op het strand. Dat kan in Italië inmiddels ook. De hele 
administratieve afhandeling wordt door Italian Style  
verzorgd. Het enige dat het bruidspaar moet doen, is per-
soonlijk officiële papieren ophalen in het gemeentehuis.”
 
Het eerste huwelijk dat ze in Italië organiseerde, herin-
nert Gea zich nog goed. “Het was de dag nadat in New 
York de vliegtuigen in het World Trade Centre vlogen. Onze 
gasten waren in een kasteel in Montepulciano in Toscane. 
We hebben het hen wel verteld, maar ze zaten er afgeslo-
ten van de buitenwereld en konden zich er niet veel bij 
voorstellen. Misschien maar beter ook, want trouwen moet 
toch de mooiste dag van je leven zijn.” Het bedrijf van  
Gea van der Spek is in Nederland en ook daarbuiten een 
begrip, als het gaat om trouwen in Italië. Ze krijgt veel 
verschillende soorten aanvragen voor verschillende stre-
ken van het land. Ook van bekende Nederlanders. “Ik heb 

bijvoorbeeld het huwelijk van voetballer Phillip 
Cocu mogen organiseren. In zo’n geval gaan 
ook andere zaken spelen. Zo wilde dat bruids-
paar bijvoorbeeld absoluut geen publiciteit. 
Daar houd je dan natuurlijk rekening mee. Dan 
geldt absolute geheimhouding!” Gea is dol op 
organiseren. “Dat puzzelen om het mensen naar 
de zin te maken, maakt het juist leuk. Als ze 

een deel zelf willen regelen, mag dat natuurlijk ook.  
Er zijn er ook die eerst zelf een keer in Italië op locatie 
willen gaan kijken. Dan zorgen wij voor een ontvangst  
en rondleiding.”
 
De trouwceremonie zelf voltrekt zich in het Italiaans. “Maar 
er is altijd een tolk bij om voor het bruidspaar te vertalen 
in het Nederlands of Engels. Veel bruidsparen vinden het 
ook wel heel leuk om in plaats van ‘ja’ een keer ‘si’ te zeg-
gen, hoor,” lacht Gea. “Sommige mensen gaan speciaal 
voor de ceremonie zelfs op Italiaanse les.”
 
De beste periode voor een bruiloft in Italië? “Veel mensen 
kiezen voor juni, juli en augustus, omdat de kans op zon 
dan het grootst is. Maar het najaar is ook zo schitterend. 
En ik heb de laatste jaren ook steeds meer winterhuwe- 
lijken, in de sneeuw, in februari of maart. Trouwen in 
Venetië in december heeft ook iets. Venetië oogt dan heel 
mysterieus, met nevel en zon die daar doorkomt.”
 

Events
De laatste jaren beperkt Italian Style zich niet tot het orga-
niseren van bruiloften in Italië. “Wij leveren nu ook ander 
maatwerk: voor groepen organiseren we events die zich 
afspelen in Italië. Van bedrijfsuitjes van een weekend of 
week, tot complete vakanties voor grote gezelschappen. 
Momenteel werk ik aan een ontzettend leuke opdracht voor 
een gezelschap van 23 mensen dat een reis van drie weken 
door Italië wil maken. Ik krijg helemaal carte blanche om 
het te organiseren. Zolang het maar mooi, goed en lekker 
is. Prachtig om te doen en een geweldige uitdaging.  
Je zoekt dan naar de leuke plekjes waar mensen normaal 
niet zo snel zouden komen.”
 
Zulke reizen van families en vriendengroepen zijn hele-
maal ‘hot’. “Social travelling wordt het wel genoemd.  
Het past in de trend van het moment:  echt iets bijzonders 
beleven, daar gaat het om. Zo’n reis moet een verrijking 
zijn voor je leven.”
 
La Dolce Vita
Gea van der Spek is nog altijd verliefd op Italië en zij niet 
alleen. “Iedereen heeft wel iets met Italië,” heeft ze in de 
loop der jaren ontdekt. “Al was het alleen al het roman-
tisch idee dat veel mensen hebben als ze aan Italië den-
ken. En natuurlijk het eten, de landschappen, de cultuur, 
de muziek, de mode, het design,” klinkt het enthousiast. 
Als je Gea hoort praten, droom je bijna weg en waant je 
in Italië. Daar werkt haar ontvangstruimte ook aan mee, 
want behalve de heerlijke cappuccino die ze daar schenkt, 
is de inrichting ook geweldig: prachtige foto’s van bruilof-
ten in Italië, zicht op een schitterende olijfboom in de tuin 
en allerlei Italiaanse elementen in huis. Bijvoorbeeld fraai 
servies, geïmporteerd uit Italië, net als heerlijke Brunello-
wijn. En nog veel meer. Allemaal om het gevoel van  
‘La Dolce Vita’ (het zoete leven) ook thuis te beleven. Gea 
wil vooral deze tak van haar bedrijf verder uitbreiden. 
“Nog dit voorjaar start ik met een webshop die is gekop-
peld aan de website. Ik wil producten gaan aanbieden, die 
vaak rechtsstreeks van de makers en producenten komen. 
Van wijn en olijfolie tot keramiek en designartikelen.  
Ik bezoek zelf designbeurzen om te zoeken naar unieke 
dingen,” licht ze vast een tipje van de sluier op. Wie een 
kijkje op de website neemt, ontdekt vast al veel meer! <

foto’s boven v.l.n.r. 
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