
Muziek en beeld bij de uitvaart



Specifieke muziek, foto’s en film opnamen 

maken een uitvaart vaak nog persoonlijker. 

Er is heel veel mogelijk op dat gebied. 

 Daarom moedigt Zuylen je aan om daar 

goed over na te denken. Technisch gezien, 

kunnen we je overal bij  helpen. Zo beschik-

ken we over een online muziek collectie op 

onze website (www.zuylen.nl/ crematorium/

muziekboek). Deze helpt je op weg om 

 keuzes te maken. Staat de  gewenste muziek 

er niet tussen? Dan zorgen we er samen 

voor dat die toch wordt af gespeeld. We 

kunnen je ook helpen je ook met het 

 samenstellen van een mooie beeld

presentatie van foto’s en films.



“ Na de stilte komt muziek het dichtst 
bij het zeggen van het onzegbare.”

  Aldous Huxley (Engelse schrijver 18941963)

Aanleveren van muziek en beelden
De muziek en het beeldmateriaal hebben  
we minstens 24 uur voor de uitvaart nodig 
(voor 15.00 uur). Zo is er voldoende tijd om 
 alles goed te testen. Muziek kun je aanleveren 
in mp3-formaat op een cd, usb-stick of  
digitaal via WeTransfer (www.wetransfer.com). 
Helaas is het niet mogelijk om via streaming-
programma’s (zoals Spotify en Deezer) muziek 
aan te leveren.

 Beeld materiaal ontvangen we bij voorkeur  
op formaat 16:9 in PowerPoint. Alle beelden  
en/of film materiaal (mpeg-4) kun je hierin  
naar eigen wens instellen. Mailen kan altijd 
naar aula@zuylen.nl. Natuurlijk willen we  
je niet onnodig lastigvallen. Daarom is het  
fijn als we de slides in de juiste volgorde  
ontvangen, inclusief beschrijving welk muziek-
stuk bij welke slide gedraaid moet worden.
 
Om misverstanden te voorkomen, vragen  
we je de volgende gegevens te noteren bij  
het toesturen van het materiaal:

- naam overledene
- datum en tijd uitvaart
-  aula (vermeld Aula Brabant, Aula De Baronie 

of Aula ’t Haagje)
 

De uitvaartbegeleider staat natuurlijk klaar  
om je te helpen met deze zaken. Wil je een  
op maat gemaakte PowerPoint? Vraag naar  
de mogelijkheden bij onze muziekassistent.
 
Testen
Wil je zelf testen hoe muziek en beelden 
 over komen tijdens de uitvaart? Dat kan. 
 Hiervoor  nodigen we je graag uit in onze 
 muziekkamer. Bel voor het maken van een 
 afspraak naar 06 - 8360 6794. De muziek-
kamer is telefonisch bereikbaar tussen  
8.30 en 16.30 uur (maandag tot en met 
 zaterdag). Bij geen gehoor, kun je je naam  
en telefoonnummer inspreken en dan bellen 
we zo snel mogelijk terug. Mailen kan ook 
naar aula@zuylen.nl. Onze muziekkamer 
 controleert alles zorgvuldig, maar kan geen 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
 aan geleverde inhoud.

 
Opnamen
De uitvaart kunnen we digitaal vastleggen.  
Daarvoor gebruiken we meerdere camera’s.  
Dat is prettig wanneer familieleden of 
belang stellenden niet aanwezig kunnen zijn. 
Via een live-uitzending kunnen zij de uitvaart, 
overal ter wereld, volgen. Via een unieke 
 toegangscode kun je gasten hiervoor 
 persoonlijk uitnodigen. Dit is kosteloos.
 
Voor het maken van opnamen hebben wij 
wel je toestemming nodig. Indien je dit 
wenst, kun je de opnamen 30 dagen na de 
plechtigheid vrijblijvend bekijken. In deze 
 periode maak je de keuze of je de opnamen 
op CD/DVD/Blu-Ray/USB wilt bestellen. 
Wanneer Zuylen geen toestemming krijgt, 
worden er geen opnamen gemaakt en zijn  
de beelden en het geluid achteraf niet 
 beschikbaar.
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