Foto’s en video tijdens de uitvaart
Om de afscheidsdienst zo persoonlijk mogelijk te maken, hangen er op onze locatie twee beeldschermen waarop
presentaties met foto’s en/of video’s kunnen worden afgespeeld. Ook is het mogelijk om de uitvaart op te nemen.
Onze uitvaartverzorger vertelt je er graag meer over.
Bij Aerdehof maken wij voor het tonen van deze fotopresentaties uitsluitend gebruik van MP4- (beeld & geluid) en
JPG-bestanden (losse foto). De presentaties kunnen makkelijk gemaakt worden met I-Movie van Apple of Windows
Movie Maker.
Als je zelf een fotopresentaties maakt, dien je met het volgende rekening te houden:
•
•
•
•

Indien een fotopresentatie gelijktijdig met een muzieknummer afgespeeld moet worden, wordt dit als één
bestand aangeleverd (MP4-bestand)
Als je meerdere fotopresentaties/MP4-bestanden hebt, dan maak je hiervan afzonderlijke bestanden.
De pauzefoto of foto’s (indien het er meer zijn) lever je los aan als JPG- of JPEG-bestand.
Beeldmateriaal lever je aan in de beeldverhouding 16:9 (niet in 4:3).

Aanleveren
De bestanden dienen opgeslagen te worden op volgorde van afspelen tijdens de afscheidsdienst, gevolgd door de
naam van de uitvoerende en de titel van het nummer. Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
		
		
Formaat:

01. Andrea Bocelli - Time to say Goodbye
02. Herbert Grönemeyer – Der Weg
03. Marco Borsato – Afscheid nemen bestaat niet
mp3 / mp4

Draaiboek
Voeg een draaiboek toe (een WORD of PDF document) waarin stapsgewijs het verloop van de afscheidsdienst
wordt beschreven, vanaf het moment van binnenkomst tot en met het verlaten van de aula. Geef aan wanneer welk
muzieknummer en/of fotopresentatie gespeeld moet worden en wanneer welke pauzefoto in beeld moet verschijnen.
Vermeld bij de aangeleverde bestanden altijd:
•
naam van de overledene
•
dag en het tijdstip van de dienst
•
naam en het telefoonnummer van de contactpersoon
Wil je vóór de afscheidsdienst de presentatie samen met ons doornemen, dan kun je hiervoor een afspraak maken bij
Aerdehof. Een van onze collega’s zal dan een en ander met je doornemen.
Lever het materiaal uiterlijk één werkdag voor de afscheidsdienst vóór 12.00 uur aan.
Voor afscheidsdiensten op maandag is dat vóór zaterdag 12.00 uur.
Wij hebben dan voldoende tijd om het materiaal te testen op onze apparatuur.
Je kunt het materiaal aanleveren via WeTransfer*. (multimedia@aerdehof.nl).
Wij wijzen je erop dat bij gebruik van WeTransfer privacy niet volledig gewaarborgd is.
Een professionele fotopresentatie door Aerdehof laten maken
Vind je het maken van een fotopresentatie lastig of te veel werk? Geen probleem, wij maken hem graag voor je!
Neem contact met ons op als we hiermee kunnen helpen.
De kosten voor het opmaken van een fotopresentatie zijn € 95,-
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