
Fragments of Journeys
towards the Horizon

Fragments is een filosofische 
vertelling over reizen. 

Coproductie met Theatr Ardudwy. Met dank aan: Stichting Bevordering van Volkskracht, De Gravin van Bylandt 
Stichting, Cultuurbuur, Nacht van de kaap, Rotterdamse Schouwburg, Theater Walhalla.

do 25 augustus - za 3 september 2016
in de Fenixloods, Veerlaan 21 in Rotterdam

“Schitterende dialogen - de tweetaligheid is ook prachtig uitgevoerd - die je doen nadenken over het leven, het 
reizen en de wereld. Van begin tot eind blijf je geboeid luisteren!”

- Laura



Fragments is a joint project by playwrights 
Jeroen van den Berg (Netherlands) and Ian Rowlands 
(Wales). Two friends, a Welshman and a Dutchman, 
are trying to find meaning in their former journeys. 
From their perspectives of the flat Dutch landscape 
and the rough Welsh mountains they reflect on the 
world. 

De realiteit en het virtuele beginnen steeds meer 
met elkaar te versmelten. Je hoeft niet eens meer je 
huis uit om door straten in een ander werelddeel 
te wandelen. En ga je echt de deur uit, dan weet je 
dankzij gps altijd precies waar je bent.

Wat betekent dit nieuwe perspectief voor de 
plaats van de mens in de wereld? Hoe ziet de horizon 
van de moderne mens eruit? En wat valt er daarachter 
voor hem te ontdekken?

Fragments wordt op locatie in de Fenixloods 
gespeeld, met uitzicht op het Rotterdamse haven- en 
stadslandschap.

Door: Toneelgroep Jan Vos
Acteurs: Dyfan Roberts, Maarten 
Wansink
Tekst: Jeroen van den Berg, Ian 
Rowlands
Muziek: Jaap van Keulen
Kostuums en toneelbeeld: Ellen 
Klever
Productie: Joanne Mensert
Zakelijke leiding: Judith Huizing
Scene fotografie: Daphne van de 
Velde (Oerol)

Speeldata: do 25 augustus t/m za 3 september 2016
Aanvang: 20.00u
Locatie: Fenixloods, Veerlaan 21 in Rotterdam

Kaarten: www.toneelgroepjanvos.nl
Prijzen: € 10,00 - € 17,00 
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