Teenage Boogie
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen 19/09/2006
Type Dans: 4 wall line dance
Niveau: Beginner/Intermediate
Tellen: 32
Bpm: 101
Muziek: Teenage Boogie - Lennerockers
Mambo step forward, lock step back,scoot back 2x,
coaster step.
1 RV stap voor.
& LV gewicht terug.
2 RV stap naast LV.
3 LV stap achter.
& RV kruis voor LV.
4 LV stap achter.
5 LV scoot achter.
& RV stap achter.
6 RV scoot achter.
7 LV stap achter.
& RV stap naast LV.
8 LV stap voor.
Lock step forward, mambo step forward, lock step
back, Sailor step turning ¼ left.
1 RV stap voor.
& LV kruis achter RV.
2 RV stap voor.
3 LV stap voor.
& RV gewicht terug.
4 LV stap naast RV.
5 RV stap achter.
& LV kruis voor RV.
6 RV stap achter.
7 LV stap achter met ¼ draai linksom.(gezicht 9h00)
& RV stap naast LV.
8 LV stap voor.
Diagonal right heel taps, knee slaps, cross, step,
cross, diagonal left heel taps, knee slaps, cross, step,
cross.
1 RV tik hak diagonaal rechts voor.
& RV til knie op en tik aan met R-hand.
2 RV tik hak diagonaal rechts voor.
& RV til knie op en tik aan met R-hand.
3 RV kruis achter LV.
& LV stap naast RV.
4 RV kruis voor LV.
5 LV tik hak diagonaal links voor.
& LV til knie op en tik aan met L-hand.
6 LV tik hak diagonaal links voor.
& LV til knie op en tik aan met L-hand.
7 LV kruis achter RV.
& RV stap naast LV.
8 LV kruis voor RV.

Step forward, toe and heel touches with snaps, lock
step, Step forward, toe and heel touches with
snaps, lock step forward.
1 RV stap voor.
& LV tik teen achter R-hiel en klik vingers op
Schouder hoogte.
2 LV gewicht terug.
& RV tik hiel voor L-teen en klik vingers op
Schouder hoogte.
3 RV stap voor.
& LV kruis achter RV.
4 RV stap voor.
5 LV stap voor.
& RV tik teen achter L-hiel en klik vingers op
Shouder hoogte.
6 RV gewicht terug.
& LV tik hak voor R-teen en klik vingers op
Shouder hoogte.
7 LV stap voor.
& RV kruis achter LV.
8 LV stap voor.
Begin opnieuw
e

1 RESTART:
e
e
De 4 muur dans je tot en met tel 24 (tel 8 van het 3
blokje). En begin opnieuw. (gezicht 12h00)
e

2 RESTART:
e
De 7 muur dans je tot en met tel 8(tel 8 van het
eerste blokje). En begin opnieuw. (gezicht 6h00)

