
 
 

Aanleveren muziek en foto’s              

 

Muziek  

.mp3 en .mp4 bestanden werken het beste in het crematorium. Mocht u beschikken over muziek in een ander 

bestandsformaat dan kunnen wij deze uiteraard altijd voor u testen. U kunt muziek aanleveren bij het 

crematorium op USB stick (op afspraak) of via Wetransfer (informatie@crematoriumweerterland.nl).  

Powerpoint presentatie  

Ons systeem werkt het beste met PowerPoint. Indien u een Powerpoint presentatie wilt tonen op het scherm 

dienen alle foto’s in een presentatie gezet te worden. Wanneer u foto’s wilt tonen tijdens diverse 

muziekstukken, dienen deze als LOSSE presentaties aangeleverd te worden. Dus ieder muziekstuk met foto’s in 

een aparte PowerPointpresentatie. Geef in de bestandstitel duidelijk aan welke presentatie het betreft.  

Kies bij ‘diagrootte’ (Ontwerpen> Diagrootte) voor ‘breedbeeld (16:9)’. (Tip: trek iedere foto zo groot mogelijk 

door de afbeelding te selecteren en deze vanuit de hoekpunten uit te trekken. Houd hierbij ‘shift’ ingedrukt om 

de oorspronkelijke verhoudingen aan te houden. Op deze manier komen de foto’s het mooist tot hun recht op 

het tvscherm in de aula) Kies eventueel de gewenste achtergrond en overgangen.  

Indien u de presentatie wilt tonen tijdens muziek, dan dient de muziek aan de presentatie gekoppeld te 

worden. Dit werkt als volgt:  

- Zorg dat het muziekstuk op de pc staat op een makkelijk terug te vinden plek (bijvoorbeeld op het 

bureaublad of in een map) 

- Selecteer de eerste dia 

- Klik op ‘Audio’ > ‘Audio op mijn pc’  

- Selecteer het juiste nummer en klik op ‘invoegen’  

- Selecteer ‘Afspelen op achtergrond’ en deselecteer ‘herhalen’  

- Zorg dat ‘starten’ op ‘automatisch’ staat 

- Kies de gewenste overgangen. Time deze op ongeveer 2 seconden en klik op ‘op alles toepassen’.  

- Time de foto’s als volgt: bereken het aantal seconden van het muziekstuk dat is toegevoegd. Trek daar 

het aantal ‘overgangsseconden’ vanaf (indien dit op 2 seconden is gezet, vermenigvuldig dan het 

aantal dia’s maal 2) en deel het overgebleven aantal seconden door het aantal dia’s in de presentatie. 

Vul het aantal seconden in bij ‘Volgende dia’ en deselecteer ‘bij muisklik’. Klik op ‘op alles toepassen’.  

- Selecteer de laatste dia en klik op ‘Bij muisklik’. Zo blijft de laatste dia in beeld terwijl de laatste noten 

van het muziekstuk nog klinken.   

- Sla de presentatie op en controleer deze door hem helemaal af te spelen. (Diavoostelling > Vanaf 

begin). Let op: Tijdens het afspelen niet met de muisklikken of toetsen indrukken, want dan stopt de 

muziek met spelen en moet u weer de presentatie van voor af aan aanzetten.  

NB Wanneer u foto’s wilt tonen tijdens diverse muziekstukken, dienen deze als LOSSE presentaties aangeleverd 

te worden. Dus ieder muziekstuk met foto’s in een aparte PowerPointpresentatie. Geef in de bestandstitel 

duidelijk aan welke presentatie het betreft.  

Wij adviseren om tijdens het spreken géén presentatie te tonen op het scherm. Dat leidt af van het gesproken 

woord. Wel kan er één stilstaande foto getoond worden. Deze ‘hoofdfoto’ mag los in een Powerpoint 

presentatie gezet worden of als losse foto naar ons worden doorgemaild (.jpg).  

 

 

 



 
 

Filmpjes  

Ook filmpjes (.mp4 bestanden) kunnen afgespeeld worden op het scherm in het crematorium. Per 

muziekstuk/geluidsopname dient dit een los filmpje te zijn. De kans op vastlopen en fouten tijdens het afspelen 

van een filmbestand is erg groot als er een groot bestand wordt aangeleverd waar verschillende muziekstukken 

en vele foto’s zijn toegevoegd.  

Afwijkende bestanden (dus anders dan .mp4) kunnen uiteraard in overleg getest worden. 

Onze computers werken met Windows software. Houdt er rekening mee dat PowerPoint presentaties en 

filmpjes gemaakt met een Apple programma hierdoor anders kunnen werken. We raden u daarom aan om alle 

bestanden te maken in een Windows omgeving. 

 

Foto ontvangsthal 

In de ontvangsthal, Coffee-Lounge en familiekamer hangen eveneens schermen. Op deze schermen kan real-

time de afscheidsdienst worden meegekeken (bijvoorbeeld bij grote drukte: de schermen worden dan aangezet 

zodat de belangstellenden die niet meer kunnen plaatsnemen in de aula eveneens de dienst kunnen 

meekijken.) Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om een afbeelding te tonen bij binnenkomst van de 

belangstellenden in het crematorium. Dit kan dezelfde foto betreffen als de ‘hoofdfoto’ die tijdens de dienst te 

zien zal zijn, maar kan ook bijvoorbeeld met de afbeelding van de rouwbrief of anderszins worden ingevuld. 

Eveneens kan de naam de van overledene worden toegevoegd aan deze afbeelding zodat de gasten direct zien 

dat zij op de juiste locatie zijn. De afbeelding kan in een aparte Powerpoint presentatie geplaatst worden en 

kan aangeleverd worden tezamen met het overige materiaal onder vermelding van ‘foto ontvangsthal’.  

 

Draaiboek 

Ten tijde van de afscheidsdienst zal één medewerker van het crematorium de regie voeren. Dit werkt het 

meest overzichtelijk aan de hand van een draaiboek waarin alle sprekers, muziek en Powerpoint presentaties 

staan aangegeven. Zorg dat dit draaiboek tijdig aanwezig is in het crematorium, tezamen met al het audio- en 

videomateriaal, zodat de regiemedewerker het zorgvuldig kan doornemen. Vlak voor aanvang van de dienst 

wordt het draaiboek nogmaals doorgenomen zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van eventuele 

aanpassingen/wijzigingen.   

 

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de uitleg of heeft u nog andere vragen die in de bovenstaande 

tekst niet beantwoord worden, neem gerust contact met ons op! 

0495 – 54 52 08 of via informatie@crematoriumweerterland.nl  
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