
Lalali                                        Dansnummer: 576 

 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Mario & Lilly Hollnsteiner 

Muziek   :This is not goodbye - Johnny Reid 

Tempo   :140 BPM 

Niveau   :1-2 

Tellen/Passen  :32 

2
e
 vertaling  :ACD 

 
Note; brug  na de 11

e
 muur komt er een brug; 

1  t/m  8   kick fwd, stomp-up together, flick, stomp together (right and left) 

1  t/m  4   RV schop voor, RV stamp naast LV, RV til zijlings omhoog, RV stamp naast LV 

5  t/m  8   LV schop voor, LV stamp naast RV, LV til zijlings omhoog, LV stamp naast RV 

 
 

1  t/m  8   heel and toe touches fwd and bkw, ¼ turn heelstrut right, kick fwd, stomp-up together 

1  t/m  4   RV haktik voor, RV teentik achter, RV haktik voor, RV teentik achter 

5  t/m  8   RV stap op hak ¼ rechtsom voor, RV zet tenen neer, LV schop voor, stamp naast RV (gew. op RV) 

 

9  t/m  16  toe touches, vine into chassé right 

1  t/m  4   LV teentik opzij, LV teentik naast RV, LV teentik opzij, LV stap gekruist achter RV 

5    +     6  RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

7    &    8   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap opzij 

 

17 t/m 24  rockstep bkw, chassé ½ turn right, slow coaster step, step fwd 

1    +     2  LV stap achter, rock terug op RV 

3    &    4   LV stap ¼ rechtsom opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ rechtsom achter 

5  t/m  8   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, LV stap voor 

 

25 t/m 32  rockstep fwd, ¼ turn toestrut bkw, modified ¾ turn jazzbox 

1    +     2  RV stap voor, rock terug op LV 

3    +     4  RV stap op tenen achter, RV draai hak ¼ rechtsom en zet hak neer 

5    +     6  LV stap gekruist over RV, RV stap ¼ linksom achter 

7    +     8  draai op RV ½ linksom LV stap voor, RV stamp naast LV (gew. op LV)  

 

Begin opnieuw 
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