Het aanleveren van muziek en presentatie materiaal.
Crematorium Almere:
Muziek dient uiterlijk 24 uur voor de plechtigheid in het crematorium aanwezig te zijn en kan
aangeleverd worden van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur.
Een DVD of laptop presentatie moet worden getest in de aula van het crematorium. Hiervoor
dient u een afspraak te maken.
Muziek:

Muziek kan worden aangeleverd op orginele CD’s, op een gebrande
CD (géén CD-RW), of op een USB-stick met MP3 bestanden.
Het muziek formaat moet AUDIO CD zijn.

Presentatie:

In de Aula van het crematorium hangt een beamer en is een scherm voor de
presentatie aanwezig.
Er is een DVD speler aangesloten op de beamer voor het afspelen van
films en tot films gemaakte presentatie’s. Films die gemaakt worden in bv.
windows moviemaker en met andere programma’s en als MPEG 2 (normal
dvd formaat) zijn gebrand kunnen wij afspelen. MAAR GEEN DVD-RW
Een presentatie die gemaakt is in Power Point kan alleen vanaf uw eigen laptop
aangestuurd worden en zal door u zelf bedient moeten worden.
Ook als u, ongeacht het programma, zelf de presentatie wilt bedienen dient u
hiervoor uw eigen laptop mee te nemen. De aansluiting voor geluid en beeld is
in de aula aanwezig.
- voor geluid dient uw laptop een stereo minijack aansluiting te hebben
- voor beeld een VGA aansluiting of een verloop naar vga mee te nemen.

Foto’s:

Mocht u geen programma hebben kunt u ook de foto’s op een dvd branden als
JPG format. Deze worden herkend door de DVD speler en worden afgespeeld.

Almere Haven:
Muziek dient uiterlijk 24 uur voor de plechtigheid aanwezig te zijn.
Voor de locatie Almere Haven kan hiervoor op maandag t/m vrijdag een afspraak gemaakt
worden.
Muziek:

In de aula van Almere Haven kunnen we muziek afspelen van orginele CD of
een gebrande CD.
Het muziek formaat mag, MP3, WAV, AAIF of gewoon een audio cd zijn.

Presentatie:

In Almere Haven is geen presentatie apparatuur aanwezig.

TIP:
Het maken van een DVD:
- Windows movie maker, Avid, Studio en vele varianten, branden in mpeg 2
- Apple (Mac) in imovie, final cut, idvd en branden als sd dvd in mpeg 2
Het maken van een presentatie:
- Microsoft powerpoint; let op met het toevoegen van filmpjes of muziek bij de
foto’s uw laptop kan daar op vastlopen.
- Voor Apple Keynote, bij de foto’s muziek en filmpjes toevoegen is geen
bezwaar.
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