UITVAARTVIDEO & LIVESTREAMS
Waarom uitvaartvideo?
Nabestaanden krijgen in het algemeen weinig mee van de uitvaart. Dat is natuurlijk
niet zo vreemd. In een korte tijd krijgt men veel te verwerken. Emoties en verdriet
nemen snel de overhand, waardoor vele details van de uitvaart onopgemerkt blijven.
Daarnaast krijgen uitvaarten een steeds meer persoonlijke invulling. Daarom is het
jammer en een gemis, als de herinnering aan zo’n bijzonder moment vervaagt. De
troostende woorden van familieleden en vrienden, bijdragen van kinderen,
kleinkinderen, collega’s, lezingen of de laatste woorden bij het graf weet men zich
dan niet meer te herinneren.
Alle aspecten van ons leven leggen we tegenwoordig vast op video en delen die
veelvuldig op Social Media. Toch zijn er nog vaak bedenkingen bij het filmen van de
uitvaart. Het zou ongepast zijn of in druisen tegen traditie, eerbied en respect.
Het wél of niet laten maken van een uitvaartvideo is vanzelfsprekend een keuze. Is er
eenmaal gekozen voor uitvaartvideo dan is er altijd de keuze om de beelden niet
terug te kijken. Zijn er géén opnamen dan is de keuze om wél terug te kijken er helaas
niet. Uitvaartvideo heef tevens een positief effect bij de rouwverwerking.

Uitvaartvideo is een waardevolle en blijvende herinnering die, al dan
niet in combinatie met livestream, van onschatbare waarde is.

Hadden wij toen maar….
Van veel nabestaanden horen wij, dat ze enorm blij en dankbaar zijn dat de uitvaart
voor hen op video is vastgelegd en dat ze daardoor de mogelijkheid hebben om deze
terug te zien wanneer en met wie men dat wil. Getuige ook het soort reacties die wij
regelmatig tijdens het filmen op uitvaarten van aanwezigen krijgen:
“Wat fijn dat u dit vastlegt op video. Hadden wij maar geweten van uitvaartvideo toen ….. was
overleden. Wij weten ons nauwelijks meer iets van die uitvaart te herinneren en achteraf spijt
het ons enorm dat we daar geen beelden van hebben”.

Vaak wordt de waarde van uitvaartvideo pas achteraf duidelijk op het moment dat
men de beelden terugziet. Daarom is het goed om op voorhand een uitvaartvideo te
laten maken ook al duurt het misschien jaren voordat u de beelden bekijkt. Het
hebben van de beelden geeft rust.
Uitvaartvideo is het beste medium om die laatste herinneringen aan de overledene
levend te houden en alles wat tijdens de uitvaart wordt gedaan, gesproken en
bijgedragen, op een waardige en respectvolle manier vast te leggen voor het
nageslacht.

Onopvallend
Wij kunnen niet altijd 100% onzichtbaar zijn, maar door onze jarenlange ervaring met
het filmen van uitvaarten kunnen wij u verzekeren dat de opnamen met alle
mogelijke respect en terughoudendheid worden gemaakt, zonder de uitvaart ook
maar enigszins te verstoren.
Wij werken met de modernste en meest compacte camera’s en registreren het geluid
met zeer kleine draadloze microfoons. Hierdoor kan de cameraman op gepaste
afstand blijven, zonder dat de beeld- en geluidskwaliteit negatief beïnvloed wordt.

Meerwaarde
Een door ons verzorgde uitvaartvideo biedt u méér flexibiliteit en een hogere beelden geluidskwaliteit dan hetgeen uitvaartcentra en crematoria in het algemeen
aanbieden. Zo bieden wij o.a. opname en montage in moderne kwaliteit en kunnen
wij ook het uit huis dragen van de kist, de condoleance, de kerkdienst en de laatste
momenten op de begraafplaats voor u in hoge beeld- en geluidskwaliteit vastleggen.
Naar wens kan er met meerdere camera’s gelijktijdig vanuit verschillende posities
worden gefilmd en kan een drone worden ingezet. Omdat wij niet vast zitten aan
vaste cameraopstellingen kunnen wij ter plekke de beste camera posities kiezen voor
meer aansprekende beelden.
In onze studio kunnen wij voor u een prachtig montage van de beelden maken met
mooie overgangen, wisseling van camerastandpunten, geluidsverbeteringen, etc. Zo
ontstaat een prachtige herdenkingsvideo. Er is veel mogelijk.
Wij leveren maatwerk al naar gelang uw wensen en budget.

Livestream
Via een professioneel verzorgde livestream kunnen familie en belangstellenden de
gehele uitvaart live volgen op hun eigen computer, smartphone, tablet of SmartTV,
waar ter wereld zij zich ook bevinden! Iedereen die vanwege ouderdom, ziekte,
wonend in het buitenland of wegens bijzondere omstandigheden zoals nu met Covid19, niet aanwezig kan zijn, kan er zodoende toch bij worden betrokken. Ver weg,
wordt dan ineens toch weer dichtbij.
Door het gebruik van moderne mobiele 4G/5G livestreamapparatuur kunnen wij ook
op plaatsen uitzenden waar géén internet aanwezig is. Livestreams kunnen wij
nagenoeg vanaf elke locatie verzorgen, dus ook vanaf het uit huis dragen van de kist
en vanaf de begraafplaats.

Info en boeking
TIP: Had de overledene een uitvaart- of levensverzekering? Dan kunnen de kosten
voor de uitvaartvideo en/of livestream vaak uit de vrij te besteden middelen worden
voldaan. Goed om dit even na te vragen.
Wilt u ons boeken of wilt u meer weten over alle mogelijkheden en onze gunstige
tarieven? Neem dan gerust contact op. Wij zijn u graag van dienst.
Wij werken door heel Nederland.

Rijksstraatweg 28, 3921 AJ Elst (Utrecht)
06 27 18 71 48

info@show2all.nl
https://show2all.nl/livestream
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