De inhoud van dit boek
Dit boek gaat over theater. Over hoe je zelf met een groep vrienden of op school een voorstelling kunt maken. Elk hoofdstuk begint
met informatie en tips. Van het schrijven van een scenario tot aan de première. Daarna wordt de Theaterbende gevolgd: een groep
enthousiaste kinderen die – net als jij – meer wil weten van theater. De Theaterbende is een initiatief van Theater De Tamboer.
Eén keer in de maand komt de groep bij elkaar voor activiteiten als toneelspelen, grimeren, dansen, zingen, theatersport, kijken
achter de schermen, naar voorstellingen gaan, kaartjes scheuren en bloemen geven aan artiesten. Een deel van de Theaterbende,
namelijk 23 kinderen in de leeftijd 10 t/m 12 jaar, voerde in 2009 het toneelstuk Een Midzomernachtdroom op. De weg daar
naartoe wordt in dit boek gevolgd: in foto’s en in tekst.
Ieder hoofdstuk sluit af met twee interviews. Kinderen van de Theaterbende vroegen bekende theatermakers advies en waren benieuwd
naar hun theaterervaringen. In dit boek word je aangesproken met ‘je’ en ‘jij’, maar daar zou net zo goed ‘jullie’ kunnen staan als je met
een groep dit boek gebruikt. Ook staat er ‘hij’ als er gepraat wordt over bijvoorbeeld een regisseur of acteur. Dit is alleen maar omdat
het lelijk staat om steeds hij/zij te schrijven en die woorden zijn taalkundig nu eenmaal mannelijk. In werkelijkheid staat ‘hij’ natuurlijk
voor zowel jongens als meisjes. Hoewel er vele andere vormen van theater bestaan (cabaret, muziek, dans et cetera) gaat het hier over
een toneelstuk maken. In de interviews komen wel andere theatervormen aan bod.
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