Jalil, Sarita en Ik zijn allemaal geslaagd voor ons video examen! Heel erg bedankt voor jullie
feedback en gezelligheid die dag!
Groeten Karin Glorie (kandidaten mediationopleiding) - 2019

Ik wil mijn stagebegeleider Ellenor bedanken. Ik heb veel mogen leren van haar inzet, geduld,
motivatie, doorzettingsvermogen en leergierigheid. De feedback op mijn verslagen, interviews
en filmpjes, ik kan het allemaal meenemen voor in de toekomst. Act4you is een mooi bedrijf
dat jong talent mogelijkheden geeft, bemiddelt voor figuranten/acteurs en ze even in de
spotlight laat staan. Tevens werkzaam is bij communicatietrainingen. Ik hoop oprecht dat
Act4you nog velen jaren mag doorgaan.
Eline Kuijper – stagiair Media College - 2019

Het was erg prettig samenwerken met Ellenor / Act4you voor een film voor de Rijksoverheid. Ze
is zeer duidelijk in communicatie, prettig in omgang! Ze kwam zelf de acteur brengen en even
op de set kijken! Nogmaals dank voor de inzet en tot een volgende keer!
Christiaan - Regisseur, Editor & Filmmaker MatZwart producties - 2019

Je was heel rustig en nam de tijd voor mij. In de eerste plaats gaf je mij veel ruimte om mijn
verhaal te doen, zodat je een goed beeld kon krijgen van wie ik ben, wat mijn werkervaring is,
wat mijn ambitie is en hoe ik die vertaalslag kan maken. Ik vind het bijzonder om te ervaren dat
jij jouw netwerk aanspreekt, zodat ik ook in contact kan komen en zelf een netwerk kan
opbouwen. Mijn conclusie is dat Ellenor een heel fijn persoon is om mee in gesprek te gaan. Ze
geeft je veel vertrouwen om door te zetten en is proactief bezig om voor jou mogelijkheden te
creëren. Ook al is een traject afgesloten, ik voel me niet vergeten.
Coachingssessies - Gr. JvW - 2019

Bedankt voor deze enorme geweldige opdracht (overheidsfilm ivm ambtelijke taal – red.). Deze
was echt leuk en erg goed . Ik hoop dat deze ambtelijke brief (de eenvoudige) een heleboel
Nederlanders en onze buitenlandse burgers kan bereiken.
Ps: Hopelijk naar een volgende opdracht, Ik kijk er echt naar uit .
Vriendelijke groet, Cees Leijen - 2018

De 3 zangeressen en de zanger brachten ieder 2 of 3 liederen ten gehore die de bewoners mee
konden zingen of waar ze naar konden luisteren. Iedereen heeft genoten die middag!
Het was heel fijn om kennis te maken met Ellenor Spreeuw en de artiesten van Act4you en
wellicht kunnen we in de toekomst nog wat voor elkaar betekenen.
Team Zuyderwaert - 2018

Onze "oudste" ingeschreven edelfigurant Nellie werd 90! en werd verrast door ons jong talent
Eva. Bedankt Ellenor! Geweldig! Wat heeft mijn moeder er van genoten!
Een geweldig cadeau! Groetjes
Nelly (dochter) - 2018

Bedankt voor de opdracht (Idee aan Zee). Vandaag top geweest en op plekken gekomen waar je
normaal niet komt. Super dag geweest
Vr gr Mario - 2018

Het waren erg prettige mensen om mee samen te werken, heel gastvrij en het draaien an sich
werd goed geregisseerd. Jeroen is een fijne collega, goed voorbereid en hij gaf ook naturel
tegenspel. Het stond er bijzonder snel op, hoop dat het resultaat mooi wordt!
Ester (opdracht Arka Media) - 2018

Erg fijn gewerkt vanochtend in Apeldoorn bij Arka Media. Aardig echtpaar. Het was erg fijn om
voor we begonnen even rustig met elkaar te praten en kennis te maken. De samenwerking met
collega Ester was ook erg fijn. Alsof we al veel vaker met elkaar hadden gewerkt. Het opnemen
ging erg snel, op zich een goed teken. De autocue was daarbij een prettige ondersteuning.
Ben benieuwd naar het resultaat. Ellenor, dank je wel voor de leuke opdracht
Jeroen - 2018

Langs deze weg wil ik je laten weten dat het gisteren een leuke opdracht was. Lieve mensen een
prachtig huis en een mooie omgeving. Er zijn foto's gemaakt en er komt een video. We waren
zelfs eerder klaar dan was aan gegeven. Dat was TOP ?
Hartelijk dank voor de opdracht en hopelijk tot snel.
Ingrid (in promo Martijn de Wit vloeren) - 2017

Ten eerste nogmaals dank je wel dat ik deze opdracht mocht doen het was heel apart om mee
te maken maar vooral heel erg leuk en ook nog eens leerzaam. We deden mee aan een spelletje
met elkaar op de mobiel. Was echt leuk we zaten er alle drie helemaal in in het spel!!!
En we werden even opgefrist wat betreft de nederlandse taal. Nogmaals dank als er weer iets
leuks is hou ik me aanbevolen. De afstand is voor mij geen probleem.
Coby Figuratie Oefenen.nl promo - 2017

Dank hulp voorbereiden examen mediation
Op 6 en 11 juli in het totaal 4 oefensessies gedaan voor een live-assessment
mediation. Professionele acteurs en gerichte feedback. Daar heb ik heel veel aan gehad.
Uiteindelijk oo woensdag 12 juli geslaagd voor het live-assessment!
Kees, cursist Mediation opleiding - 2017
In de nieuwsbrief van juli schrijf je dat soms figuranten niet komen opdagen. Dus ik (Nel) laat
graag ook een ander verhaal horen. Tom kreeg donderdagmiddag uitslag van zijn studie/ laatste
toetsen van maandag en dinsdag. Die waren beslissend of hij door kon gaan. Hij heeft ze
gehaald. Dus hij wilde dat ‘s avonds met studiegenoten gaan vieren. Een kwartier later
donderdagmiddag kwam bericht of hij naar Arnhem kon komen vrijdagmorgen voor het
figureren. Hij is niet gaan feest vieren. Om 5.30 uur stond de wekker, om om 8.10 uur in
Arnhem te zijn. Hij plande expres een trein eerder dan nodig was, om er echt op tijd te zijn.
Alleen het openbaar vervoer dreigde roet in het eten te gooien: de trein in A’dam of Utrecht
ging niet. Uiteindelijk is hij, met vertraging, in Arnhem aangekomen om half negen.
En hij had er , zoals hij het noemde, een leuke ervaring met de opnames en het spelen. De
figuranten maakten kennis met gedetineerden, kregen het werk te zien wat die deden. Al met
al, ondanks de lange en vertraagde reis, vond hij het een interessante ervaring.
Moeder Tom - 2017

Zojuist twee heerlijke draaidagen gehad voor Aarde-werk, merci! Hele leuke en fijne mensen
om mee samen te werken.
Sunna over Aardewerk/Idee aan Zee - 2017

Het was een aparte ervaring het optreden in de Harmonie! Dank je wel voor je organisatie en de
warme ontvangst. We hebben genoten in ieder geval en er waren mooie optredens bij!
Irene & friends over Culturele Marathon KWF - 2017

Beste Ellenor,
De figuratie afgelopen vrijdag 7 april was erg leuk, Bo heeft genoten op de boot voor opdracht
Idee aan Zee. Onze dank hier voor.
Met vriendelijke groet Margreet 2017

Enkele reacties na draaidag bedrijfsfilm Mediation College
Het was vandaag hartstikke leuk en gezellig en was ook echt interessant. Ik wil je graag ook erg
bedanken voor de gezellige lunch en zeker weer tot de volgende opnames je kan me altijd
boeken - Groet Kiran
Vond het leuk en super interessant – Anita
Het was een fijne figuratie, waarvoor dank! - Quiny - 2017

Het is prima verlopen! Coryse (als kasteelvrouwe red.) was erg goed en we hebben prettig met
elkaar gewerkt. Videoclip Ummet Ozcan
Michael NewJam TV - 2017

Beste Ellenor,
Dank voor leuke opdracht. Ik wens je een knallend 2016 met heel veel producties en leuke
nieuwe uitdagingen! Ik hoop dat ik snel weer iets voor je kan betekenen, want de vorig
opdracht was zo leuk!
Madelon - 2017

Wat is dat gaaf zeg om aan mee te doen aan dat ballet heb echt een leuke tijd gehad. Is echt
weer iets anders dan de film heb aantal foto's op mijn profiel op Facebook staan.
Wil je bedanken dat je het mogelijk hebt gemaakt dat ik hier aan mee heb mogen doen.
Vincenth in dansvoorstelling Den Haag - 2016

Ellenor werkt voor ons als trainingsacteur in de geneeskundeopleiding van het VUmc. Ze is een
ervaren trainingsacteur en heeft ook op theoretisch niveau veel verstand van zaken. Dit maakt
dat Ellenor niet alleen gedrag scherp kan neerzetten, maar ook sterk is in het geven van
feedback. We zijn dan ook erg blij met deze reeds jarenlange samenwerking! Drs. Doortje Roosdorp (Psycholoog Trainer Medische Psychologie) 2005 tot heden

Dank voor de uitstekend gecaste actrices en visagiste. Was een goed team zo.
Chris van Vleuten (Trend Impact)
Dankjewel voor de opdracht en leuk om elkaar een keer in het echt te ontmoeten.
Nicole Dooper
Ik vond het een leuke opdracht dinsdag. Fijn team en gezellige draaidag.
Parissima
Opdracht voor Ikea - 2016

Het was erg leuk om te doen, het was even zoeken maar uiteindelijk heb ik het
gevonden! Meteen opgevangen door de regie en in het kort uitgelegd wat de bedoeling was.
Een zender opgekregen en ik mocht aan de slag. Eenmaal binnen verliep het super, leuke gasten
aan tafel en we hebben gezellig gepraat en lekker gegeten.
Super voor deze eerste opdracht, ik heb er zin in om vaker te mogen werken voor jullie!
Tessa te gast bij UTOPIA - 2016

Opnames zijn goed gegaan en we zijn erg tevreden met Femke.
EM FILMWorks - 2016

Dank voor een zeer geslaagde avond gisteren (training communicatie bij acquisitie -red.)Met
vriendelijke groet,
Jacqueline Boots, Ondernemen Werkt - 2016

Dianne was erg enthousiast en we hebben veel aan haar gehad. (red. "Door het oog van de
naald promo"). Nogmaals dank voor jullie inzet en wie weet tot in de toekomst!
Groeten,
Pieter Langedijk – Talpa - 2016

