AANLEVERINSTRUCTIES MUZIEK & BEELD

Aanlevertijden
Aanleveren uiterlijk 24 uur voor aanvang van een dienst . Voor een dienst op maandagmorgen
dient de muziek al op vrijdag te worden aangeleverd. Voor een dienst op maandagmiddag kan in
het weekeinde digitaal worden aangeleverd.
Aanleveren
Wij accepteren alle gangbare geheugendragers: CD, DVD en USB. Bij voorkeur ontvangen we
muziek, foto’s en filmpjes digitaal. Dit kan op een USB bij ons worden afgegeven via de
uitvaartondernemer of per mail via We-transfer naar: muziek@cdblisse.nl.
Uiteraard kunt u na het maken van een afspraak de USB met muziek- en beeldbestanden zelf bij
ons op kantoor brengen of de muziek aanleveren op CD. U kunt bellen naar: 0252-251 300.
Bestandsvormen
Beeldbestanden (foto’s en documenten)
- Jpeg bestand
Bewegende beelden (filmpjes)
- MP4 bestand
Muziek
- MP3 bestand
Muziek van diensten zoals Spotify en iTunes kunnen wij niet spelen, deze worden door het
systeem niet geaccepteerd vanwege auteursbeveiliging.
Draaiboek
Graag ontvangen wij bij de bestanden een draaiboek van de dienst. U kunt dit samen met uw
uitvaartondernemer geheel naar eigen wens invulling geven. Wij zorgen er voor dat het beeld en
geluid aansluit bij uw wensen. Uiteraard is dit niet verplicht maar ervaring heeft geleerd dat dit
bijdraagt aan een mooie beleving van de dienst.
Suggesties:
A
Projectie van één foto tijdens de plechtigheid met losse muziekstukken
B
Serie foto’s tijdens muziekstukken afgewisseld met stilstaande foto’s tijdens eventuele
speeches of een foto die op het scherm staat tijdens de inloop- en uitloopmuziek
C
Een serie foto’s tijdens de plechtigheid of wisselende foto’s tijdens sprekers
D
Tijdens de condoleance na afloop een presentatie van foto’s
Wij verzoeken u de muziek te nummeren op volgorde van het draaiboek. Graag zanger en titel
vernoemen. Dit omdat er verschillende uitvoeringen van muziekstukken zijn en wij niet weten
welke versie uw voorkeur heeft.
Graag de foto’s die getoond moeten worden per muziekstuk in een mapje verzamelen en al dan
niet nummeren voor de juiste volgorde. Voor uw beeldvorming: gemiddeld hebben we ca. 30-35
foto’s per muziekstuk en wij laten deze gemiddelde 7 seconden in beeld staan. Uiteraard kunt u
kiezen voor minder of meer foto’s met kortere of langere beeldtijd. Het heeft onze voorkeur dat
wij de PowerPoint Presentaties maken. Wij werken met Moviemaker en PowerPoint.
PowerPoint Presentatie
Wilt u zelf graag een PowerPoint Presentatie maken en bent u er vaardig in, neemt u dan vooraf
even telefonisch contact met ons op zodat u weet welke specifieke eisen een presentatie voor
een afscheidsdienst heeft. Wij geven u graag persoonlijke tips hoe u de presentatie het beste
invulling kunt geven zodat deze aansluit bij het draaiboek en de muziek.

