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Dit boek is faction: een mix van feiten en fi ctie. Het verhaal 

is gebaseerd op waargebeurde feiten, maar bevat ook ver-

zonnen gebeurtenissen. Sommige namen, data, plaatsen en 

gebeurtenissen kunnen dus afwijken van de realiteit.



Michele Tesoro
vader

Laura’s vader heeft Italiaanse roots, maar 
werd geboren in Duitsland en groeide 
er ook op. Hij is acteur, danser, zanger 

én stuntman.

Laura
Laura werd geboren op 19 augustus 
1996. Haar sterrenbeeld is Leeuw. 

Leeuwen hebben een sterk karakter 
en zijn geboren leiders. Ze staan graag 
in de belangstelling. Ze durven hun 

ongezouten mening geven, maar hebben 
een gouden hart. 

Klopt als een bus bij Laura!



Hilde Weber
moeder

Laura’s mama is actrice. Ze leerde 
Michele kennen in Duitsland, toen ze 
allebei een rol hadden in de musical 

Gaudi.
Laura’s mama speelde onder andere mee 
in de musicals Doornroosje, Sneeuwwitje 
en Daens. Ze is een danseres in hart en 

nieren.

Johan & Thomas Weber
Beide ooms van Laura spelen 

poppentheater. Johan is de 
oprichter van Poppentheater Jojo 
en Thomas van Theater Didymus.

Luca
broer

Laura’s broer houdt van freerunning en 
parcours. Dat is niet zonder gevaar: in 
december 2017 brak hij zijn enkel en 

moest hij geopereerd worden! Daardoor 
heeft hij nu een groot litteken op zijn 

rechterbeen! Auwtch!
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Naam Laura Tesoro

Haar naam betekent … Laura betekent ‘eer’ en ‘roem’.

Geboortedatum 19/08/1996

Lengte 1m64

Geboorteplaats Antwerpen

Laura’s passie is … Mensen entertainen. Op een podium staan en 

mensen raken, dat is wat haar echt een kick 

geeft.

Laura kan heel goed … praten. Als ze ergens mee zit, kan ze dat niet 

wegstoppen. Ze babbelt erover, of schrijft er een 

nummer over. Op één of andere manier moet ze 

het kunnen loslaten. 

Laura kan niet zo goed 

…

haar geduld bewaren.

Laura heeft een hekel 

aan …

mensen die haar niet serieus nemen. Ze is mis-

schien wel jong, maar ze weet wat haar sterktes 

zijn en ze weet heel goed wat ze wil!

Bijna niemand weet dat 

…

ze heel goed pasta met kruidenkaas, spek en 

champignons en een béétje room kan maken. 

Mmmmmmmm!

Karaktertrekken Energiek

Koppig

Perfectionistisch

Onzeker

Vastberaden

Ultieme droom Een Gouden Plaat krijgen voor Limits

Haar grootste nachtmer-

rie is … 

Haar teksten niet meer kunnen onthouden. Of 

nog erger: haar stem verliezen!

Muzikale helden Ariana Grande

Bruno Mars

Michael Jackson

Stevie Wonder



Haar levensmotto is … Niet zagen, maar doen! Dat heeft ze van haar 

vader geleerd.

Favoriete eten Sushi met zalm en avocado, liefst met een groot 

glas wijn erbij.

Favoriete drankje Hugo. Dat is een cocktail met prosecco, spuit-

water en vlierbloesemsiroop, afgewerkt met 

limoen en munt.

Favoriete musical Beauty and the Beast omwille van het super-

mooie decor, de prachtige kostuums … Alles 

was tot in de puntjes afgewerkt. Ze heeft hem 

meerdere keren gezien en ze was elke keer 

opnieuw onder de indruk.

Grootste blunder Ze is super onhandig! Op school tuimelde ze 

een keer sms’end van de trap. Gênant!

Dilemma’s 
Zingen of acteren? Zonder twijfel!

Samen of alleen? Ze kan niet goed alleen zijn, dan vindt ze het 

leven maar saai.

Hartig of zoet? Ze eet keigraag koekjes, macarons, brownies, 

noem maar op.

Krullen of stijl? Laura vindt haar natuurlijke krullen het mooist. 

Gestijlde haren houdt ze meestal voor feestjes!

Shoppen of sparen? Daar kan ze echt niet tussen kiezen! Ze is een 

echte shopaholic, maar ze probeert toch verstan-

dig om te springen met geld en goed te sparen.

Denken of doen? Laura is tamelijk impulsief en wil alles uit het 

leven halen. Wat ze nu al kan afvinken: hals-

overkop op weekend naar Parijs vertrekken. En 

bungeespringen op het zomerfestival Balaton in 

Hongarije. Als het avontuur op haar pad komt, 

dan gaat ze dat niet uit de weg. Ze wil voelen 

dat ze leeft.



Wist je dat…

… Laura een passie voor sneakers heeft? 👟

… Laura de richting Woord en Drama gevolgd heeft? 🎭

… Laura haar grootmoeder langs moederskant ‘moeke’ 

noemt? Anders voelt die zich oud. Laura’s moeke is een 

van haar trouwste fans. 👵🤩

… Laura half Italiaanse is? Haar achternaam Tesoro bete-

kent ‘schat’! 🍕

… Laura zich geen leven zonder muziek en dans kan 

voorstellen? Ze groeide ermee op en ze wil er heel graag 

de rest van haar carrière in uitbouwen. 💃

… Laura elf jaar klassiek ballet gevolgd heeft? Daarna 

schakelde ze over op hiphop. 🩰

… Laura in haar jeugdjaren echt élke avond naar Spring 

en W817 keek? 📺😂



… de papa van Laura ooit een stuntmanopleiding heeft 

gevolgd? ⚠

… Laura nog geen enkel boek helemaal uitgelezen heeft? 

Ze kan wel aan een boek beginnen, maar na vijf zinnen 

zit ze met haar gedachten al ergens anders! 📖🥱

… uit een heel creatieve familie komt? Haar beide ouders 

waren musicalacteurs, haar broer kan prachtig tekenen 

en ontwerpen, haar grootmoeder doet aan beeldhouwen, 

haar opa schildert, haar ooms maken handpoppen en 

spelen poppentheater… Creativiteit zit in hun bloed! 🎨

… Laura twee katjes geadopteerd heeft uit een asiel? 😻

… Laura graag eens een nummer zou maken met Bruno 

Mars? Je ziet aan zijn concerten dat hij altijd plezier 

maakt op het podium. Met zo iemand wil Laura graag 

muziek maken. 🎸🎙

… Laura op haar negentiende al alleen ging wonen? Ze 

wilde graag op eigen benen staan! 🏠
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Hoofdstuk 1 

In de coulissen 

2000

‘Aandacht mensen! Nog vijf minuten! We begin-
nen over vijf minuten!’ roept een luide stem in de 
gang.

Er weerklinken snelle voetstappen. Heel wat 
mensen lopen druk heen en weer. In een van de 
kleedkamers van de grote theaterzaal legt Hilde 
de laatste hand aan haar make-up. Ze kijkt zich-
zelf onderzoekend aan in de spiegel en gaat met 
haar handen door haar lange bruine haren. Zo 
meteen moeten ze het podium op voor een al-
lerlaatste repetitie. Morgen gaat de musical waar-
voor ze al maanden aan het repeteren zijn in pre-
mière.

‘Mama, jij bent zo mooooooi,’ zegt een vrolijk 
kinderstemmetje.
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Hilde glimlacht. Ze kijkt naar Laura, die in het 
midden van de kleedkamer op de grond zit. Met 
haar grote groene ogen kijkt ze haar mama vol 
bewondering aan.

‘Ooo, dankjewel mijn popje,’ zegt Hilde. Ze staat 
op en gaat naast Laura op de grond zitten. Ze streelt 
zachtjes over Laura’s krullenbol. Wat een lief kind, 
denkt ze. En zo braaf… Gelukkig maar. Hilde is 
een artieste. Ze staat bijna het hele jaar rond op de 
planken: theaterstukken, musicals, dansshows. Niet 
alleen in België, ook in het buitenland. Samen met 
haar man Michele reist ze van voorstelling naar 
voorstelling. En de kleine Laura gaat overal met 
hen mee. Toen ze nog een baby was, zette Hilde 
haar maxicosi achter de gordijnen van het podi-
um. Zo kon Laura hen goed in de gaten houden. 
Nu, vier jaar later, gaat Laura nog steeds overal 
met hen mee naartoe: zo meteen zullen ze door 
de lange gang naar het podium lopen. En terwijl 
Hilde en Michele op de planken staan, zal Laura 
gefascineerd toekijken vanuit de coulissen. Zelfs al 
duurt een repetitie twee volle uren, het verveelt 
haar nooit.

‘Ben je klaar, schat?’ In de deuropening ver-
schijnt Michele, in kostuum, helemaal klaar voor 
de repetitie.

‘Papaaaaaaa!’ roept Laura. Ze krabbelt overeind 
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en huppelt naar Michele toe.
‘Mio tesoroooooo!’ antwoordt Michele terwijl hij 

Laura van de grond optilt en een pirouette met 
haar maakt. ‘Ben jij er ook klaar voor, kleine schat?’ 
vraagt hij.

‘Jaaaaaa!’ zegt ze.

Hand in hand lopen ze met z’n drieën naar het 
podium. Achter de gordijnen krijgt Laura nog een 
dikke knuff el en een kus op haar voorhoofd.

‘Braaf zijn, hè meid?’ zegt Hilde.
Laura knikt. Ze zwaait naar haar ouders terwijl 

die hun plaats op het podium innemen.
‘Vandaag doen we een doorloop,’ zegt de regis-

seur. ‘We doen net alsof de zaal nokvol zit!’ Laura 
gluurt vanachter het gordijn naar de lege stoelen 
in de theaterzaal. Haar mama heeft al vaak gezegd 
dat ze ook een plekje in de zaal mag zoeken, maar 
Laura blijft liever in de coulissen staan. Ze houdt 
van de geur die er hangt: een mengeling van oude 
gordijnen, houten planken, schmink en haarlak. 
Een geur die je nergens mee kan vergelijken. Van 
hieruit kan Laura alles nauwlettend in de gaten 
houden: hoe de regisseur aanwijzingen geeft, hoe 
de zangers hun stembanden opwarmen. De gecon-
centreerde blikken op de gezichten van de acteurs 
en actrices. De sierlijke bewegingen van de dansers. 
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Ze ziet hoe alle kleine deeltjes samen één groot 
geheel vormen.

‘Aandacht graag! Iedereen klaar?’ roept de regis-
seur met één hand in de lucht. ‘Dan tellen we af: 
vijf, vier…’

Laura weet wat er staat te gebeuren: de lichten 
zullen uitgaan en een paar tellen lang zal het pik-
donker zijn.

‘… drie, twee, een!’
Tsjak, tsjak, tjsak.
Een onzichtbare hand schakelt alle lichtknop-

pen om. Laura ziet geen steek meer voor ogen. Ze 
houdt haar adem in. Heel even kan je een speld 
horen vallen en lijkt het wel alsof iedereen die op 
het podium staat, bevroren is.

Tsjak!
Eén spot fl oept aan en op het podium komt ie-

dereen langzaam opnieuw in beweging. Er wordt 
gezongen en gedanst, lichten gaan aan en uit, de 
decors wisselen elkaar in sneltempo af. Overal valt 
er wel wat te zien. De tijd fl itst voorbij. Laura ziet 
hoe haar moeder vol overgave haar rol speelt. Ze 
kan haar moeders teksten foutloos meefl uisteren. 
Ze ziet hoe haar vader zich helemaal inleeft in zijn 
rol en ze imiteert zijn grootse gebaren en subtiele 
mimiek, zo vaak heeft ze dit stuk al gezien. Maar 
ze leeft pas helemaal op tijdens de liedjes van de 
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musical, die ze woord voor woord kan meezingen. 
Laura weet het zelf nog niet, maar ooit zal zij ook 
op grote podia staan, in het spotlicht. Dit is haar 
toekomst.


