Het aanleveren van muziek en/of beeldmateriaal.
Crematorium Almere:
De gewenst muziek en beeldmateriaal dient uiterlijk de dag voor de plechtigheid voor 12.00 uur
te zijn doorgestuurd.
Bij een uitvaart op maandag geldt aanlevering op zaterdag voor 12.00 uur.
Wilt u muziek of beeld aanleveren op locatie maakt u dan een afspraak met een van onze
medewerkers.
Muziek:

Wilt u muziek afspelen tijdens de uitvaartplechtigheid dan kunt u dit aanleveren
viawww.PC.nl/muziekenbeeld. U kunt inloggen met uw persoonlijke
inloggegevens. Deze ontvangt u van uw uitvaartbegeleider.
Zodra u bent ingelogd kunt u:
- Muziek uitkiezen uit ons online muziekboek
- Eigen muziek uploaden

Muziek kan tevens worden aangeleverd op originele CD’s, op een gebrande CD (géén CDRW). Het muziek formaat moet AUDIO CD zijn of op een USB-stick met MP3-bestanden.
Beeldmateriaal:
Wilt u foto’s en/of video’s laten zien? Deze kunt u uploaden via www.PC.nl/muziekenbeeld. U
kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens. Deze ontvangt u van uw uitvaartbegeleider.
Maak dan een PowerPointpresentatie van al het gewenste beeldmateriaal. Deze dient u samen
te voegen in één PowerPointpresentatie (max 300 Mb). U kunt het bestand dan uploaden.
Tevens kunt u een presentatie die gemaakt is in PowerPoint ook aanleveren op een USB-stick.
Testen:
Voor een juiste vertoning van het beeldmateriaal adviseren wij u om de presentatie vooraf te
komen testen op de uitvaartlocatie. Hiervoor kunt een afspraak maken met een van onze
medewerkers.
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 originele CD of een
gebrande CD.
Het muziek formaat mag, MP3, WAV, AAIF of gewoon een audio cd zijn.
U kunt ook gebruik maken van een USB met MP3 bestanden.
Presentatie:

Een presentatie gemaakt in PowerPoint kunt u op USB aanleveren.
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