Presentatiemogelijkheden en aanleverspecificaties

Beeld- en geluidsmateriaal
Yarden Crematorium
Haarlem
Voor het aanleveren van beeld- en geluidsmateriaal hebben wij voor u aanleverspecificaties en tips opgeschreven. Mocht u vragen hebben dan kunt u
met ons contact opnemen op telefoonnummer 088 927 2360.

Wij adviseren u muziek en beeldpresentaties vooraf te (laten) testen en 24 uur
van tevoren bij ons aan te leveren. U kunt hiervoor een afspraak maken.
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Aanleveren beeld- en geluidsmateriaal:
Muziek

Beeld

Wij hebben een ruime keuze aan muziek in

Uw beeldmateriaal levert u digitaal bij ons aan

ons muziekboek. Deze is te vinden op

en bij voorkeur via www.wetransfer.com naar het

www.yarden.nl/haarlem-muziekboek.

volgende e-mailadres: cre.haarlem@yarden.nl.
Vermeld in het onderwerp voor wie de presentatie

Uw muziekkeuze kan via e-mail worden door-

bestemd is en de datum en de tijd van de

gegeven. Eigen muziekbestanden kunnen ook

plechtigheid.

via de e-mail in MP3 of M4A bestandsformaat
worden aangeleverd. Verstuurt u de bestanden

Bij voorkeur ontvangen wij de beelden als:

bij voorkeur via www.wetransfer.com, naar het

• losse foto’s in JPG-formaat voor een

volgende e-mailadres: cre.haarlem@yarden.nl.

“diavoorstelling”;
•e
 en fotopresentatie in het programma

Vermeld altijd voor wie de muziek bestemd

Powerpoint (2013).

is, de datum en tijd van de plechtigheid en in

Voor de weergave in de aula maken wij gebruik

welke volgorde u de muziekstukken afgespeeld

van twee daglichtschermen.

wilt hebben. Per muziekstuk ook graag de titel
en de uitvoerende artiest aangeven.

Vermeld in uw e-mail wat de bedoeling is met
het beeldmateriaal. U mag het beeldmateriaal

Eigen muziek voor de plechtigheid kunt u ook

ook afgeven op een usb-stick. U kunt eventuele

brengen naar ons kantoor aan de linkerzijde van

bijzonderheden mondeling toelichten.

het crematorium.
Adres: Vergierdeweg 271 te Haarlem.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u advies, bel

Dit ontvangen wij dan graag op:

ons op: 088 927 2360. Wij verzoeken u vriende-

• originele (of gebrande) CD;

lijk al het benodigde materiaal (muziek en/of

• usb-stick (MP3 of M4A bestanden).

beeld) minimaal 1 werkdag voor de plechtig-
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heid vóór 12:00 uur aan te leveren. Dan kunnen
Het is ook mogelijk om muziek af te spelen in de

wij controleren of er niks aan het materiaal

ontvangstruimte en/of in de condoleanceruimte.

ontbreekt en dat het werkt. U ontvangt altijd

De muziek kan alleen afgespeeld worden op CD.

van ons een bevestiging.
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