Aanleverinstructies Muziek & Beeld
Crematorium Duin en Bollenstreek beschikt over de modernste technieken voor het
weergeven van beeld en geluid. We beschikken op aanvraag over een grote eigen
database van muziek van technisch hoogwaardige kwaliteit en u kunt gebruik maken
van alle moderne presentatiemiddelen. Om u optimaal van dienst te zijn hebben wij
een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. Heeft u vragen dan kunt u
bellen naar: 0252 251 300.
Aanleveren
Om problemen op de dag zelf te voorkomen dient u te zorgen dat uw muziek en
beeldmateriaal uiterlijk vóór 12 uur op de dag vóór de uitvaartdienst aanwezig is. Wij
controleren op afspeelbaarheid op de bij ons aanwezige apparatuur. De muziek en
beeldbestanden worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
Wij accepteren alle gangbare geheugendragers zoals CD, DVD, USB en SD. U kunt uw
bestanden ook per mail (WeTransfer) aan ons sturen via: muziek@cdblisse.nl. Voor
aangeleverde muziek en beeld geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor storingen.
Muziek
Onze audio installatie is volledig geautomatiseerd en kan overweg met alle gangbare
digitale formats. Wij accepteren: MP3, WMA, AAC en MP4. Muziek van diensten zoals
Spotify en iTunes worden niet geaccepteerd in verband met auteursbeveiliging.
Beeld
Onze aula’s en ontvangstruimtes zijn uitgerust met Full HD projectoren en LCD
schermen. Deze kunnen met zowel VGA- als HDMI kabel op uw eigen laptop of tablet
worden aangesloten. U dient zelf voor verloopstekker te zorgen. Om teleurstelling op
de dag zelf te voorkomen adviseren wij u om minimaal 24 uur voor de dienst langs te
komen (op afspraak) om dit te testen. Het aansluitpunt zit bij de voorste rij zodat een
door u aan te wijzen persoon tijdens de dienst uw laptop/tablet kan bedienen. Bij
gebruik van onze laptop dient u een automatische PowerPoint presentatie aan te
leveren waarbij u aangeeft of u ook muziek in de PowerPoint presentatie gebruikt.
Wij hebben geen openbare internet of Wi-Fi voorzieningen in onze aula’s.
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