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Elise	 Schaap	 (1982)	 is	 niet	 meer	 weg	 te	 denken	 uit	 het	 Nederlandse	
televisiebeeld	en	dankzij	het	succes	van	de	Ne=lix-hit	 ‘Undercover’	 zelfs	
tot	 ver	 buiten	 de	 landsgrenzen.	 Naast	 haar	 rol	 als	 de	 vriendin	 van	
crimineel	Ferry	Bouman	was	Elise	tevens	te	zien	in	de	spin-off	‘Ferry’	en	
in	diverse	bioscoopfilms,	waaronder	‘Mijn	vader	is	een	vliegtuig’	en	‘April,	
May	en	June’.	Als	meester-imitator	persifleert	Elise	in	de	TV	Kan0ne	bijna	
iedereen	 in	 Bekend	 Nederland;	 waaronder	 Nikkie	 Plessen,	 Koningin	
Máxima,	 Sylvie	 Meis	 en	 BriB	 Dekker.	 Mede	 dankzij	 de	 beroemde	
‘typetjes’	 werd	 Elise	 drie	 jaar	 op	 rij	 bekroond	met	 een	 zeer	 verdiende	
Televisier-Ring.	

Tijdens	de	 interacReve,	humorisRsche	 lezing	 ‘Van	 imiteren	kun	 je	 leren’	
neemt	Elise	het	publiek	mee	in	haar	onnavolgbare	imitaRes.	Voorzien	van	
voorbeelden,	 anekdotes	 en	 een	 scala	 aan	 interacReve	 oefeningen	 geeT	
Elise	het	publiek	Rps	en	speciale	technieken	mee	hoe	zij	hun	lichaam	en	
stem	 beter	 kunnen	 gebruiken	 voor	 een	 ijzersterke	 eerste	 indruk	 en	
effecRevere,	doeltreffende	communicaRe.	

Wanneer	 jij	 jouw	 relaRes,	 klanten	 of	 gasten	 wilt	 meegeven	 wat	 het	
posiReve	 effect	 is	 van	 het	 juiste	 stemgebruik	 en	 een	 zelfverzekerde	
lichaamstaal,	 dan	 is	 ‘Van	 imiteren	 kun	 je	 leren’	 dé	 keynote	 bij	 uitstek.	
Naast	 deze	 essenRële	 technieken	 zal	 Elise	heb	ook	 leren	hoe	 je	 je	 kunt	
ontspannen,	juist	ónder	spanning	en	hoe	je	dit	alles	onder	controle	kunt	
houden	zodat	je	een	onvergetelijke,	posiReve,	eerste	indruk	kunt	maken	
onder	welke	omstandigheden	dan	ook.



‘Van	 imiteren	 kun	 je	 leren’	 zal	 naadloos	 aansluiten	 aan	 het	
thema,	 de	 boodschap	 en	 doelgroep	 van	 het	 evenement.	 Elise	
maakt	 diverse	 bruggetjes	 naar	 het	 desbetreffende	 werkveld	 en	
haar	 doeltreffende	 voorbeelden	 zorgen	 ervoor	 dat	 het	 publiek	
zich	 direct	 kan	 verplaatsen	 in	 de	 situaRe.	 De	 prakRsche	 Rps	 die	
Elise	 aanreikt	 zijn	 direct	 toepasbaar	 in	 zowel	 de	 bedrijfsmaRge,	
als	de	privé	sfeer.	

De	keynote	 ‘Van	 imiteren	kun	 je	 leren’	 is	beschikbaar	als	30:00,	
45:00	en	60:00	minuten	versie,	en	is	uit	te	breiden	met	zowel	een	
Q&A	sessie,	als	een	Meet	&	Greet	sessie.

Of	 het	 nu	 professionals	 zijn	 die	 het	 bedrijf	 zullen	 vertegen-
woordigen	of	werknemers	die	graag	effecRever	en	doeltreffender	
willen	samenwerken;	Elise	weet	hen	Rjdens	‘Van	imiteren	kun	je	
leren’	 allemaal	 te	 voorzien	 van	 de	 nodige	 concrete	 handva[en,	
waarbij	 zij	 de	 zaal	 geïnspireerd	 en	 met	 meer	 zelf-vertrouwen	
zullen	verlaten…	

Kijk	 er	 echter	 niet	 vreemd	 van	 op	wanneer	 je	 de	 volgende	 dag	
verschillende	 versies	 van	 Rachel	 Hazes,	 Nikkie	 Plessen	 of	 BriB	
Dekker	 door	 de	 wandelgangen	 hoort.	 Dit	 zou	 zomaar	 het	 geval	
kunnen	zijn!

D O E L G R O E P M A A T W E R K



“Als	dagvoorziBer	ben	 ik	met	haar	evaluaLe	score	van	9,1	erg	onder	
de	 indruk	 van	 het	 vakvrouwschap	 van	 Elise	 Schaap!	 Met	 een	 hoge	
mate	van	 toegankelijkheid,	gemak	en	haar	bekende	humor	neemt	 ze	
de	deelnemers	 in	de	zaal	mee	 in	haar	verhaal	over	wat	de	 invloed	 is	
van	stem	en	houding	in	het	contact	met	de	ander.	Het	is	niet	alleen	een	
genot	 dit	 sympathieke	 podiumdier	 in	 huis	 te	 mogen	 hebben,	 haar	
verhaal	 heeS	 ook	 echt	 een	 relevante	 boodschap,	 die	 voor	 de	
deelnemers	 meteen	 toepasbaar	 is.”	 Anke	 van	 Luijt	 -	 dagvoorzi[er,	
spreker	en	coach.
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Naast	 keynote-spreker	 is	 Elise	 tevens	 beschikbaar	 als	 presentator,	
quizmaster	en	dagvoorziNer.	Voor	boekingen,	meer	informa0e	over	
de	mogelijkheden	en	de	beschikbaarheid	van	 ‘Van	 imiteren	kun	 je	
leren’	kun	je	contact	opnemen	met	Sjors,	de	PA	van	Elise:	

Email:	sjors@eliseschaap.nl	
Telefoon:	06	33	44	22	49	

NB:	 vanwege	het	 volle	 draaischema	 van	 Elise	 is	 de	beschikbaarheid	
beperkt	en	wordt	Rjdig	boeken	geadviseerd.
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