We doen er alles aan om het afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij is een gedegen voorbereiding
essentieel. Daarom volgt hier een overzicht met informatie over het aanleveren van muziek en beeld. Wilt u zo
vriendelijk zijn om uw wensen uiterlijk de werkdag voor de plechtigheid voor 12.00u aan ons door te geven? Dan zijn
wij in de gelegenheid om het aangeleverde materiaal te testen en over te zetten in ons muzieksysteem.
Muziek
Er zijn drie momenten waarop u muziek kunt laten afspelen: tijdens het condoleren; de afscheidsplechtigheid en
wanneer u met uw genodigden gebruik maakt van de koffiekamer.
Het aanleveren van muziek kan op de volgende wijze:
•

•

In ons ‘online muziekboek’ kunt u eenvoudig muziek beluisteren en uitkiezen. U kunt de gekozen
muziekstukken via onze website rechtstreeks naar ons doorsturen. U mag ook per
e-mail de artiest, titel en nummer doorgeven aan info@crematoriumnoordoostfryslan.frl
Uw eigen muziek kunt u aanleveren op een CD (geen gebrande, maar een originele) of USB-stick. U kunt ook
uw muziek in mp3-of mp4-bestanden naar ons toe mailen. WeTransfer is hiervoor een uitstekend en gratis
middel. Tip: probeer het gebruik van Youtube te vermijden. Deze filmpjes zijn meestal niet van voldoende
kwaliteit. We raden aan om in plaats daarvan bijvoorbeeld iTunes te gebruiken.

Beeld
Tijdens het condoleren, de afscheidsplechtigheid en in de koffiekamer is er de mogelijkheid om foto’s, filmpjes en een
diapresentatie te tonen. Zowel in de aula als in de koffiekamer hangt hiervoor een groot beeldscherm. Wanneer u hier
geen gebruik van wilt maken kunt u desgewenst een afbeelding uitkiezen of aanleveren die als achtergrond dient van
één of beide beeldschermen.
Het aanleveren van foto’s, een presentatie of een video kan op een USB-stick of per mail
(WeTransfer) We willen u bij het aanleveren van bestanden vragen om rekening te houden met het volgende:
•
•
•
•

•

Ons systeem werkt het beste met Powerpoint. Wilt u daarom foto’s in een diavoorstelling zetten en de
overgangen (automatisch na een aantal seconden of na muisklik) instellen?
Een achtergrondafbeelding kan in Powerpoint of in een JPEG-bestand worden aangeleverd.
Wilt u afwisselend een serie foto’s en een losse foto tonen, dan kunt u dit in twee losse
PowerPointpresentaties versturen. De losse foto kan ook in een JPEG-bestand.
Filmpjes kunnen via Powerpoint worden afgespeeld op de beeldschermen. Ieder filmpje dient in een apart
Powerpointbestand te worden gezet, anders is er een kans dat het filmpje niet goed kan worden afgespeeld.
In overleg kunnen we uiteraard andere bestanden testen.
Onze computers werken met Windows software. Presentaties en filmpjes gemaakt met een Apple programma
kunnen daardoor anders werken. We raden u aan om alle bestanden in een Windows omgeving te maken.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om muziek en/of beeld te komen testen. U bent hiervoor van harte welkom. Wilt u
telefonisch een afspraak maken, zodat we dit buiten andere plechtigheden om kunnen plannen en we ruim de tijd voor
u kunnen nemen?
Voor vragen en/of een afspraak kunt u bellen met 0519-235002. Meer informatie en ons online muziekboek zijn te
vinden op www.crematoriumnoordoostfryslan.frl

