Het aanleveren van beeld en geluid ’Schollevaar’ 2016
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom, vragen wij u om bij het aanleveren van beeld en
geluid met de volgende richtlijnen rekening te houden.
Afspraak:

U kunt beeld en geluid tijdens kantooruren afgeven, uiterlijk één werkdag voor de
plechtigheid voor 12.00 uur. Dit in verband met het testen en het inprogrammeren.
Wanneer wij beeld en geluid gecheckt hebben koppelen wij dit terug. Aanwezig zijn bij het
testen van beeld en geluid is vrijwel niet in te plannen, maar kan alleen op afspraak.
Voeg altijd een notitie bij met daarop:
-

naam van de overledene

-

dag en tijdstip van de dienst

-

naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Wijzigingen na 12.00 op de werkdag voorafgaand aan de dienst en wijzigingen
op de dag van de plechtigheid zelf zullen wij niet meer uitvoeren, tenzij
aanwijsbaar door onze schuld.
De dienst:

Wij willen graag weten wat uw wensen zijn ten aanzien van de plechtigheid. Graag
ontvangen wij daarom van u een duidelijk draaiboek van de plechtigheid. Zodat wij
weten wanneer een muziekstuk met een foto of beeld afgespeeld dient te worden of
wanneer er een spreker is.

Aanleveren:

Bestanden (alle losse muziekbestanden, foto’s en/of de PowerPoint presentaties)
ontvangen wij het liefst op één USB-stick of via we-transfer gericht aan
crematorium-schollevaar@dela.org
Gebruik hiervoor een nieuwe of een op virus gescande USB-stick. Ook kunt u CD’s en
DVD’s aanleveren, echter een USB stick of aanlevering via we-transfer heeft onze
voorkeur.
Heeft u geen PowerPoint presentatie, maar wilt u één foto op het scherm? Dan ontvangen
wij deze foto graag als een JPEG/JPG bestand.

Geluid:

De muziek kunt u in MP3, MP4a, Aiff en WAV bestanden aanleveren. Uiteraard kunt u
ook een keuze maken uit ons muziekboek of een orginele audio-cd aanleveren.

Beeld:

Foto’s
U kunt naast muziek ook één of meerdere foto’s tonen op ons scherm. Tot een tiental
foto’s kunt u aanleveren als losse JPEG/JPG bestanden. Wilt u meerdere foto’s als
presentatie laten zien? Dan kunt u deze aanbieden als PowerPoint bestand.
Film via PowerPoint
Het is mogelijk filmpjes te tonen op onze schermen. Deze vorm van presentatie kunt u
aanleveren als PowerPoint bestand of als film-bestand. Dit zijn PPT, PPTX, MP4 of WMV
bestanden. Als u tijdens een PowerPoint presentatie muziek wenst, dient u deze
gescheiden van elkaar aan te leveren.
Het crematorium beschikt over PowerPoint 2013 (PPTX). Beeldmateriaal graag
aanleveren in 16:9 (niet in 4:3). Het scherm is full HD.

Advies:

Wilt u verschillende PowerPoint presentaties gebruiken tijdens dienst? Zet dan iedere
presentatie in een nieuw bestand. U mag echter eventueel ook één grote powerpoint
aanmaken.
Heeft u vragen of wilt u advies? Wij helpen u graag.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur tot 17.00 uur

Gegevens:

Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
Burgemeester Schalijlaan 2
2908 LS Capelle a/d IJssel
Tel: 040 262 49 00
crematorium-schollevaar@dela.org
http://www.dela.nl/crematorium/crematorium-schollevaar
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