
CHOREOGRAFIE   ‘Waaierdans Arabic Flamenco’  van Reza          
 

Muziek: “Shokran” van Alabína 
                      

 

 ... 1,2 

0:03 

4 passen naar voren, 4 passen rechtsom, 1,2 naar voren en op 3 (gitaargeluid) 

rechter been zijwaarts (schouders iets diagonaal), idem l – r – l  

Waaier meenemen in beweging en op borsthoogte houden 

0:16 

0:34 

A + B     (armen: rechtsom laag, linksom laag)                basispassen A+B: zie onderaan 

A + B     (armen: rechtsom hoog, linksom laag) 

0:50 T-shirt armen (rechter voet op teen voor) tot armen zijwaarts + schouderaccenten  

0:55 

 

 

Waaier in rok stoppen (links), rok vastpakken (r. hand voor linker heup!) 

met 8 passen cirkel rechtsom lopen (rechts beginnen), idem linksom en met accent 

rok wisselen (ook rechts beginnen 

1:11 

 

Turkse pas (8x)en met rok zwaaien 

Slangenarmen rechts – links – rechts – links  …waaier uit rok 

1:19 

1:37 

 

 

A + B     (armen: rechtsom hoog, linksom hoog) 

A + i.p.v. B: op rechter diagonaal T-shirt armen met open waaier (r. voet zijwaarts) 

en waaier met slangbeweging van boven naar beneden  

Idem andere kant en draai rechtsom (met T-shirt armen boven en zijwaarts terug) 

1:53 

2:01 

Shimmy op de tenen – heupen rechts/links (armen op einde in positie voor:  

Cirkel rechtsom (8x pasje tromsolo Jillina) 

2:09 

 

2 cirkels rechtsom draaien, grote heupcirkel rechts, kleine heupcirkel rechts, 

borstcirkel rechtsom en borst voor ‘neerzetten’ (accent) 

2:18 
Waaier vóór het gezicht (met beide handen vasthouden) alleen ogen zichtbaar!  

4x slang naar beneden (r-l-r-l) - 4x slang naar boven (r-l-r-l)                                2x 

2:34 

Waaier open in rechter hand 

Saïdi pas (1,2,3 naar rechts), rechter arm volgt richting van de beweging pas 

in vierkant linksom steeds rechts+links (totaal 8x) 



2:42 

2:51 

2:59 

3:08 

 

A  (omdraaien tijdens wapperen met waaier en weer terug)  

B  (armen: rechtsom hoog, linksom hoog)  

A  (waaier voor gezicht zonder wapperen: denk aan je blik!! 

i.p.v. B: vier grote statige passen rechtsom (r–l–r –l) idem vier passen linksom 

(rechts–l–r–l)   open waaier achter rechter heup 

3:16 Schoudershimmy naar rechts en midden (linker hand onder rechter elleboog)  4x 

3:25 

 

Armen gestrekt hoog en laag en wapperen met waaier (2x) 

Na eerste keer 4 stappen naar voren lopen, na tweede keer 4 (kleine) stappen naar achter. 

3:33 

 

Cirkel rechtsom  (rechter voet voor) en linksom  (linker voet voor en rechter arm met 

waaier omhoog)    (tromsolo Jillina) 

3:41 

3:50 

3:56 

A  (i.p.v. wapperen met waaier slangenarmen zijwaarts)  

B  (armen: rechtsom hoog, linksom hoog)  

Slang naar achteren 

3:58 

 

Eindpose:  Sho-   draai kwart naar rechts 

  kran  hoofd omhoog en waaier en profiel hoog in rechter hand 

 

 

 

 
Basispassen (waaier in rechterhand)  
A waaier rechts omhoog (rechter voet zijwaarts) 

waaier naar linker heup (rechter voet gekruist achter)           
waaier voor borst en wapperen (rechter voet zijwaarts)                     

B grote cirkel rechtsom in 8 passen (variatie met armen) 
kleine cirkel linksom in 4 passen  (variatie met armen) 
slang naar achteren (rechts-links-rechts-links)   

                                                                           


