UITVAARTCENTRUM

DE ESCH
AANLEVEREN BEELD EN GELUID
GELUID
TIP: Geef de Mp3-muziekbestanden altijd een opvolgend nummer en benoem de artiest met de titel, bijv.:
01-borsato-het water
02-bocelli-ave maria
03-enz.
BEELD
Foto’s voor het 55” Lcd-scherm dient de uitvaartondernemer, uiterlijk 24 uur voorafgaand, in een
(kant-en-klaar) PowerPoint-bestand (beeldformaat 16:9) aan te leveren. In geval van meerdere
foto’s dient de uitvaartverzorger tijdig zorg te dragen voor een duidelijk draaiboek.
LET OP: Muziek nooit in de PowerPoint zetten! Filmpjes nemen wij niet (meer) aan.
AANLEVEREN
Beeld- en/of geluidsbestanden dienen uiterlijk 24 uur van tevoren bij ons binnen te zijn.
De uitvaartondernemer dient dit duidelijk naar de nabestaanden te communiceren.
Bestanden dient u te (laten) versturen via: www.wetransfer.com naar info@uitvaarthoogvliet.nl
NOGMAALS LET OP: Mp3-bestanden en PowerPoint los van elkaar aanleveren!
MOGELIJKHEDEN BEELDPRESENTATIE
TIP: Laat foto’s iets toevoegen aan muziek en niet overheersen. 40 Foto’s onder een muziekstuk
van 3 min. komt niet over. Hou minimaal 10 sec. per foto aan.
OPTIE 1:
OPTIE 2:
OPTIE 3:
OPTIE 4:

1 stilstaande foto gedurende het condoleancebezoek en/of de gehele auladienst;
bij ieder muziekstuk, 1 andere stilstaande foto;
bij ieder muziekstuk, meerdere foto’s (laatste foto blijft staan tijdens toespraak);
doorlopend foto’s (wordt herhaald), bij een toespraak gaat de foto (evt.) op pauze;

VOORBEELD AANLEVERSCHEMA OPTIE 3:
Foto 1 stilstaand op Lcd-scherm voordat auladienst begint (kan natuurlijk ook naam + data zijn)
MUZIEK 1

Overledene binnenbrengen
Welkom
Toespraak 1

MUZIEK 2

tijdens muziek foto 2 t/m 10 (foto 10 blijft staan)
Toespraak 2

MUZIEK 3

tijdens muziek foto 11 t/m 18 (foto 18 blijft staan)
Dankwoord

MUZIEK 4

tijdens muziek foto 19 (stilstaand)
Verlaten aula
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