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Aanleveren van mediabestanden t.b.v. uitvaartolechtiqheid crematorium Venlo-Blerick.

crematorium.
U wenst gebruik te maken van media (beeld en/of geluid) tijdens een plechtigheid in ons
beschrijving kunt u lezen hoe u een en ander dient aan te leveren om ervoor te zorgen dat deze

In deze

mediabestanden goed kunnen worden toegepast tijdens de besproken plechtigheid'
Graag ontvangen wij alle bestanden indien mogelijk in één keer'
Dit om verwarring en mogelijke fouten zoveel mogelijk te voorkomen. U levert deze aan op de wijze en
het tijdstip die u met de uitvaartverzorger/ medewerker crematorium heeft afgesproken'
gebruik
Bij voorkeurstuurt u de bestanden doorvia WeTransfer(www.wetransfer.com), Indien u geen
maakt van WeTransfer dan kunt u de bestanden ook aanleveren op een USB stick in het crematorium.
Staat de grootte van de mediabestanden het toe, dan kan e.e.a. ook per e-mail worden toegestuurd.
Bij gebruik van WeTransfer gebruikt u het e-mailadres: multimedia.venlo@varden.nl
Let op: op de dag van de plechtioheid kunnen geen aanvullinqen/wiiziginoen meer worden dooroevoerd!

Draaiboek:

.

Tekstbestand of Excel bestand waarin duidelijk het verloop van de plechtigheid stapsgewijs
wordt beschreven met daarin de uitvoering van de verschillende mediabestanden duidelijk
benoemd.

.

Formaat: .doc

/

.docx

/

.xls

/

.xlsx

/

Aanleveren van muziek- oÍ oeiuidfraomenten:

o

Bestandsnaam; genummerd op volgorde van afspelen in de plechtigheid gevolgd door de titel.
Voorbeeld: "1. Andrea Bocelli - Time to say Goodbye'mp3"

.
.

Formaat: .mp3 / .mP4 I wav
Eventueel audio CD's, liefst origineel (in overleg met de uitvaartverzorger/medewerker
crematorium aan te leveren).

Aanleveren van beeldmateriaal ífoto's/video's):
. Liefst ontvangen wij voor een plechtigheid 1 powerpoint. Deze mag bestaan uit meerdere files.
. Wilt u dat deze powerpoint slechts gedurende 1 muziekstuk wordt afgespeeld, geef dit dan aan
in het draaiboek. Desgewenst laten wij de 1" foto op het beeldscherm staan tot het afspelen van
de powerpoint en de laatste foto van de powerpoint tot het einde van de plechtigheid.
. Indien u tijdens alle muziek de powerpoint wilt afspelen, dan kunt u dit ook in het draaiboek

.

aangeven, wij zullen dan de powerpoint tijdens toespraken op "pauze" zetten.
De foto's dienen in de juiste stand (dus niet gedraaid e.d.) te worden aangeleverd. In het
crematorium wordt dit niet specifiek gecontroleerd. De foto's worden getoond zoalsze worden
aangeleverd.

.
.
.
.

bmp (let op: beeldverhouding 16:9 )
Video's: voor bestanden aangeleverd in dit formaat geldt dat beeld en geluid in 1 bestand zijn
gekoppeld en kunnen worden afgespeeld.
Formaat mp4 / wmv (let op: beeldverhouding 16:9 )
Muziek- en videobestanden afkomstig van spotify kunnen niet worden afgespeeld, daar deze zijn

Formaatt jpg.

I

jpes.

I

gekoppeld aan het ip-adres van de download.
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Enkelvoudige powerpoints (één serie foto's met een vaste tijdsindeling) kunnen wij voor u maken.
Bij complexere powerpoints (tussentijdse stops, invoegen vaste foto, invoegen video, meerdere

tijdsindelingen) kunnen wij u ook ter wille zijn, maar hier zijn kosten aan verbonden.

Muziekboek
De meest gangbare muziek is vermeld in het muziekboek dat vermeld staat op de site van het

crematorium. Deze is als volgt te bekíjken:
Via google.nl:
Yarden crematorium Venlo-Blerick
Naar beneden scrollen

"Beeld & Geluid"
"muziekboek yarden crematorium Venlo-Blerick"

Indien er verder vragen zijn dan kunt u uiteraard contact opnemen met het crematorium
(tel; 077-387L258 of e-mail: multimedia.venlo@yarden.nl).
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