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TAG 
 
Op 24 april 2008 ging TAG, een hedendaagse dansproductie van de Leuvense danscompagnie Lune, in première 

op een bijzondere locatie. Er werd gedanst in de garage van de Molens van Orshoven aan de Leuvense Vaart. 

Maar er is wel meer dat deze voorstelling uniek maakt. Tot nu toe was het steeds Jennifer Regidor, artistiek 

leidster van het gezelschap, die voor de choreografie instond. Al jaren is zij de drijvende kracht achter deze groep 

dansers die door hun uitzonderlijke inzet gekoppeld aan haar artistieke visie al prachtige voorstellingen op de 

planken gebracht hebben. 

 

In 2007 werd danscompagnie Lune als ambassadeur van de hedendaagse amateurdans uitgenodigd op het 

dansfestival Body Dynamics in Venlo (Nederland). Daar kwam het tot een ontmoeting met de Israëlisch-Italiaanse 

danser-choreograaf Itamar Serussi Sahar, die sinds 2006 in Amsterdam woont en werkt. Hij danste eerder bij 

de Batsheva Company in Israël en later in verschillende producties in o.a. Denemarken, Ijsland, Ierland en 

Nederland. Zijn eerste choreografie creëerde hij in 2002. Tijdens Body Dynamics werkte hij met danscompagnie 

Lune aan een korte presentatie. 

 

Het project in Venlo beviel zo goed dat het de aanzet werd tot een verdere samenwerking en de beslissing om 

Serussi te vragen als gastchoreograaf voor de productie van 2008. Het zou een intense zoektocht worden naar de 

synergie tussen de danstaal van de groep geëngageerde dansers en de jonge choreograaf. Er werd negen 

maanden hard gewerkt en Serussi, Regidor en de dansers van Lune maakten met TAG een frisse, vernieuwende 

voorstelling. 
 
Shyness, 
Curiosity 
Lust of flesh 
Passion of mystery 
Encouraged by thoughts of addiction 
 
Dropping the past  
Memories, confusion and what is in-between 
Excitement,  
The thought, the fantasy 
The body temperature 
 
The courage  
(In)  addiction 
To lust of/and intimacy 

Première:    
donderdag 24 april 2008 om 20u  
 
Speeldata:   
vrijdag 25 april 2008 
zaterdag 26 april 2008 
woensdag 8 oktober 2008 
zaterdag 11 oktober 2008 
 
Locatie: Garage Molens van Orshoven, Stapelhuisstraat 13-15 
(Vaartkom), Leuven  
 
Choreografie:  Itamar Serussi Sahar 
Artistieke coördinatie en leiding:  Jennifer Regidor  
Dansers: Cliff Pots, Oliver Regidor, Eva Grauwels, Sara 
Claessens, Lucia Riccio, Evelien Aertssen, Nathan Jardin, Nele 
Bosmans, Elvira Vanden Branden, Astrid Vanden Eynde 
Koen Lukasczyk, Julie Verlinden, Isabelle De Cannière 
Afbeelding: Inge Stuyckens 

 


