Tarieven Fotopresentatie
Eenvoudige fotopresentatie
van 3 tot 6 minuten evt. met titel
(de duur van 1 muzieknummer)

€ 50,00

Tweede en volgende fotopresentatie
van 3 tot 6 minuten evt. met titel
in dezelfde stijl

€ 30,00

Uitgebreide fotopresentatie met video,
kleurverlopen, in- en uitzoomen, etc.
(3-6 minuten, 1 muzieknummer)

€ 70,00

Scannen van foto's, per foto

€ 1,50

Opknappen van foto's, per foto

€ 2,50

Omzetten van videobestanden, per 10 minuten

€ 4,00

Aanleverinstructies Fotopresentatie
De foto's of videobestanden kunnen worden aangeleverd op een USB-stick, Foto-CD of
-DVD, via mail of WeTransfer (in een zip-file). Let op bij het overzetten dat de bestanden
niet verkleind worden, op een groot scherm ziet het er dan niet mooi meer uit.
Foto's kunnen ook als foto of negatief worden ingeleverd. Ik scan ze dan in op hoge
resolutie en bewerk ze zo nodig na. Deze bestanden ontvangt u dan ook weer van mij.
Uiteraard ontvangt u de originelen ook weer terug.
Video kan ook eventueel aangeleverd worden op een mini-dv cassette, deze kan ik
omzetten in een computerbestand, VHS videobanden kan ik op dit moment nog niet
verwerken. Op aanvraag kan ik het proberen, maar daar moet dan wel voldoende tijd voor
zijn. In het geval van een uitvaart gaat dit niet lukken.
De foto's moeten in de juiste volgorde zijn gezet of genummerd in de bestandsnaam.
Hierbij kan ik u ook adviseren.
Voor een rustige fotopresentatie, bijvoorbeeld voor een uitvaart, kun je uitgaan van de
lengte van het muziekstuk gedeeld door 11,5 voor het aantal foto's dat hierop past.
De muziek kan aangeleverd worden op de (originele) CD, dit heeft de voorkeur of als
digitaal bestand, bijvoorbeeld MP3. Zorg wel dat dit een goede kwaliteit MP3 is, dat het
wel goed klinkt bij het afspelen in een grote zaal. Ik kan ook muziek voor u aankopen via itunes. Vaak kun je per nummer afrekenen en hoef je geen hele CD aan te schaffen. Prijs
op aanvraag.

