Yardenhuis van Rotterdam
Aanleveren muziek, PowerPoint presentatie en filmbestanden
We realiseren ons hoe belangrijk beeld en/of geluid bij een uitvaart is. Een haperend muziekstuk of
fotoserie kan leiden tot veel ergernis en verdriet bij de nabestaanden. Daarom willen we u goed
informeren over de mogelijkheden die ons crematorium biedt op het gebied van audiovisuele
middelen.
Alle publieke ruimtes van Yarden zijn voorzien van de modernste audiovisuele faciliteiten. Tijdens de
plechtigheid kunt u gebruikmaken van de muziekinstallatie om muziek te laten horen. Tevens biedt
Yarden u de mogelijkheid om in diverse ruimtes op schermen eigen foto’s en filmbeelden te tonen.
Heeft u ideeën over de muzikale of visuele invulling van de plechtigheid? Legt u deze vooral aan ons
of aan uw uitvaartverzorger voor. Wij denken graag met u mee.

Mogelijkheden geluid en beeld
De mogelijkheden voor de muzikale en visuele invulling in de aula hebben wij voor u op een rij gezet.
Dit om teleurstellingen bij u te voorkomen omdat onze apparatuur uw software niet ondersteunt. Er
zijn vele soorten programma’s om beelden en muziek te verwerken. Helaas hebben we niet alle
software beschikbaar. Daarom vragen wij u om fotobestanden specifiek in Microsoft PowerPoint aan
te leveren. Wij werken met versie PowerPoint 2013.
Een film of video kan alleen via montage in PowerPoint worden gepresenteerd. Dit voorkomt dat het
schakelen tussen meerdere bestanden voor iedereen in de aula zichtbaar wordt. In het onderstaand
overzicht staan de bestanden die bij ons van toepassing zijn.

Compatibele audiobestandsindelingen

Compatibele videobestandsindelingen

De bestanden mogen qua bestandsgrootte 192,
256 of 320 bitrade zijn, dan is de kwaliteit goed.
MP3-audiobestand
Windows-audiobestand
MP4-videobestand

.MP3 (MPEG3)
.WAV (WAVE)
.MP4 (MPEG4)

M4A-audiobestand

.M4A
(MPEG4)(iTunes)

MP4-videobestand
Filmbestand
Windows Mediavideobestand

.MP4 (MPEG4)
.MPG of .MPEG
.WMV

PowerPoint fotopresentatie
Ook vragen we uw presentatie in het juiste formaat dia aan te leveren. Het formaat hangt samen met
de locatie en aula waar de plechtigheid plaatsvindt. In de aula van yardenhuis van Rotterdam is het
benodigde dia formaat 16:9.

Testen aangeleverde bestanden
Yarden test de aangeleverde muziekbestanden altijd op kwaliteit. Ook de PowerPoint presentatie
wordt altijd bekeken. Als er muziek in de presentatie staat wordt dit gecontroleerd en zonodig
bijgesteld. Als het aanpassen van de presentatie meer dan 30 minuten in beslag neemt, dan zullen wij
daarvoor kosten in rekening brengen: € 30,- per 30 minuten.

Yardenhuis van Rotterdam
U kunt de bestanden als volgt aanleveren:








Na de reservering van een plechtigheid ontvangt u via uw uitvaartverzorger een e-mail met
een beveiligde Dropbox link. Deze link is bestemd om uw muziek en/of fotopresentatie,
gemaakt in PowerPoint, op een veilige wijze te versturen naar yardenhuis van Rotterdam.
Deze bestanden komen direct in onze Dropbox binnen, geheel volgens de AVG regels om uw
privacy te waarborgen.
De muziek- en fotobestanden dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de plechtigheid in ons
bezit te zijn. Bij een dienst op maandag betekent dit dat u de bestanden uiterlijk vrijdag vóór
12.00 uur aan moet leveren.
Het is niet de bedoeling dat wij voor u de PowerPoint presentatie maken, wij controleren deze
alleen op technische aspecten.
U kunt bestanden ook aanleveren op een CD of USB-stick. Wilt u langskomen om de
bestanden af te geven, maakt u hiervoor tijdig een afspraak met ons.
Voor vragen, informatie of een afspraak kunt u altijd contact opnemen met een van onze
medewerkers op het telefoonnummer 010 480 3344.

Muziekboek online
Op yarden.nl vindt u, ter inspiratie, een actueel muziekboek. Dit muziekboek wordt dagelijks
bijgewerkt en bevat een grote diversiteit aan muziekgenres. U kunt hieruit kiezen ter voorbereiding
van de plechtigheid.
 Via www.yarden.nl kiest u de locatie waar de plechtigheid plaatsvindt. Kies vervolgens
Mogelijkheden of aan de rechterzijde Praktische informatie; hierin vindt u het muziekboek dat u
kunt openen of opslaan.
 Staat het gewenste muziekstuk niet in het muziekboek, dan kunt u het muziekstuk zelf
aanleveren. Levert u een muziekstuk aan dat wel al in het muziekboek staat? Dan spelen we altijd
het muziekstuk uit het muziekboek. Dit om de kwaliteit van het muziekstuk te garanderen. Wilt u
toch uw eigen versie af laten spelen? Dan is het correct afspelen van het muziekstuk voor uw
eigen risico.

Contact
Heeft u nog vragen, dan kunt ons e-mailen op multimedia.rotterdam@yarden.nl of een van onze
medewerkers bellen op 010 480 3344

