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Dansje van Remi  

Begin positie: voeten samen, armen neer, je kijkt naar voor, popje op de R hand 

Stukje zang I:  

1-2 Doe stap met R voet opzij en maak een grote cirkel met R arm naar R (klokwijs), Remi komt op je 
L schouder zitten 

3-4 R voet komt terug bij L voet , je doet cirkel met je R hand naar L (andere kant) en Remi komt 
terug op je L schouder zitten 

5-6 Herhaal stap 1-2 
7-8 Herhaal stap 3-4 

 

1-2  stap met L voet naar voor, R hand naar boven (L hand neer) 

3-4 kom terug voeten samen, beide armen neer 

5-6  stap met R voet naar voor, L hand boven (R hand neer) 

6-8 Kom terug 

 

1-8 draai rond jezelf en laat je popje kijken naar R, achter u, naar L en voor u 

 

1-4 L elleboog boven - neer, 2 keer 

5-8 popje met open en gesloten mondje naar voor en terug, 2 keer 

 
Refrein (stukje muziek) 

1 – 8   beweeg je knieën naar R en naar L, en je handen (precies 2 hoofdjes) ook naar R en L 
(tegengestelde kant als de knieën)  

1 – 4 grote stap naar R opzij, buig door de knieën en strek, voeten samen; handen doen “bla-bla-bla” 
(mondjes open en toe) 

5-8 grote stap naar L opzij, buig door de knieën en strek, voeten samen, handen doen “bla-bla-bla” 
(mondjes open en toe) 

 

1-2 – alles open, grote ster 

3- 4 alles toe, terug begin positie 

5-6 – ster 

7-8 toe 
1-3 zakken door je knieën en beweeg handen van R naar L 

5-8 kom terug recht, handen bewegen van R naar L 

 

 Herhaal stukje Zang I 

Herhaal Refrein (stukje muziek) 
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Dans opdracht (popje op de R of L hand) 

 

• Remi gaat heel hoog, heel laag, ver naar voor en ver naar achter, ver naar rechts en ver naar 
links,  hij maak rondjes  

• Laat Remi een slang beweging maken, eerst op de grond, daarna door de lucht 
• Remi huppelt blij rond en af en toe komt hij op je hoofd zitten, op je schouder, op je buik, op 

je rug, op je buik, op je knie, op je voet, op je neus en aan je oor 
• Remi schrijft je naam in de lucht in grote en kleine letters. Lukt het met je voet in de lucht je 

naam te schrijven? 

 

 


