Vzw Toneel Fragment
Vzw Toneel Fragment, in de volksmond simpelweg
‘Fragment’, is al 45 jaar een gevestigde waarde in
Londerzeel.
HISTORIE
Toneelvereniging KWB-Londerzeel zette zijn eerste stappen in het theaterveld in 1976 met
het stuk 'Verkochte bruid'. Dit gezelschap bracht t.e.m. 1989 telkens in maart een
theatervoorstelling. Doorheen de jaren veranderde de naam van KWB-Londerzeel naar KWBToneel.
Op de affiche van maart 1990 ‘Wat een toestanden’ verscheen
voor het eerst het woord ‘Fragment’ in de naam, waarna in 1992
een eerste officieel logo op de affiches verscheen. KWB
veranderde daarna ook nog naar VZW. Hiermee was vzw Toneel
Fragment geboren zoals we het de dag van vandaag kennen.
Tot en met 1992 bracht de vereniging telkens in maart een
theaterstuk. Met ‘Tango Con Carne’ bracht Fragment in 1993 zijn
eerste novemberproductie. Sindsdien kon het publiek zowel in
maart als in november genieten van theater.
Zaal Gildenhuis Londerzeel is al sinds de beginjaren onze vaste
stek. De zaal werd doorheen de jaren verbouwd waardoor ook
de opstelling werd gewijzigd. De zaal kende veel transformaties
voor verschillende theaterstukken. Zo werd deze bij het stuk
‘Buitenwippers’ volledig omgetoverd in een dancing.
KINDERTEJATER FRAGMENT
In 2010 richtte Fragment ‘Kindertejater Fragment’ op. Onder leiding van de ervaren rotten
van Toneel Fragment gingen een 20-tal kinderen toen aan de slag met het stuk ‘Eens was er’.
Het stuk, dat over sprookjes gaat, werd 3 keer gespeeld en werd opgevoerd in de zaal ‘Gerard
Walschap’ te Sint-Jozef.
Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe kindervoorstelling voor in
de toekomst, maar meer daarover (hopelijk) snel.

BEKENDE KOPPEN
Fragment heeft geen vaste regisseur. De afwisseling tussen verschillende regisseurs levert een
mooie variatie op waardoor het publiek nooit hetzelfde te zien krijgt.
Namen zoals Els Olaerts (Witse, Thuis…), Steph Goossens (Thuis) en Ronny Waterschoot
(Familie) namen reeds een regie op zich. In maart 2022 zal ook Danny Timmermans (W817)
een theaterstuk regisseren. Danny schreef het stuk speciaal voor Fragment, normaal zou dit
in 2021 opgevoerd worden, maar door corona zal het een jaartje later zijn.

