
All Shook Up   Dansnummer: 394 

Country  :One wall line dance 

Choreografie :Naomi Fleetwood 

Muziek  :All Shook Up – Elvis Presley 

Niveau  :1 

Tempo  :151.53 BPM 

Tellen  :80 

2
e
 vertaling :Corry Vierhout 

 

Note  :dans in 3 delen  -  AB, ABC, ABC, ABC 

 
     A  gedeelte 

1 t/m 8  shuffle fwd (left and right ), vine left, touch 

1 t/m 4  LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor, RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

5 t/m 8  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 

 

9 t/m 16  shuffle bkw ( left and right ), vine right, touch 

1 t/m 4  RV stap achter, & LV schuif bij RV, RV stap achter, LV stap achter, & RV schuif bij LV, LV stap achter 

5 t/m 8  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 

 

17 t/m 24 run fwd, kick fwd, run bkw, touch 

1 t/m 4  LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, RV schop voor 

5 t/m 8  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV teentik naast RV 

 

25 t/m 32 stomp left, clap, hold, hiproll CCW 

1 t/m 4  LV stamp schuin voor RV, klap, rust ( 2 tellen ) 

5 t/m 8  draai heupen linksom in een cirkel 

 
 B gedeelte 

1 t/m 8  vine left, touch, pivotturn left ( 2x ) 

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

5 t/m 8  RV stap voor, RV en LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV en LV draai ½ linksom 

 

9 t/m 16  vine right, touch, pivotturn right ( 2x ) 

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

5 t/m 8  LV stap voor, LV en RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, LV en RV draai ½ rechtsom 

 
C  gedeelte 

1 t/m 8  vine left, ½ turn left with hitch, run bkw, touch 

1 t/m 4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, draai op LV ½ linksom en RV til knie op 

5 t/m 8  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV teentik naast RV 

 

9 t/m 16  toestruts fwd with snaps 

1 t/m 4  LV stap op tenen voor, LV zet hak neer, RV stap op tenen voor, RV zet hak neer  

5 t/m 8  LV stap op tenen voor, LV zet hak neer, RV stap op tenen voor, RV zet hak neer 

  ( knip met vingers op tel 2,4,6 en 8 ) 

 

17 t/m 24 vine left, ½ turn left with hitch, run bkw, touch 

1 t/m 4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, draai op LV ½ linksom en RV til knie op 

5 t/m 8  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV teentik naast RV 

 

25 t/m 32 toestruts fwd with snaps 

1 t/m 4  LV stap op tenen voor, LV zet hak neer, RV stap op tenen voor, RV zet hak neer  

5 t/m 8  LV stap op tenen voor, LV zet hak neer, RV stap op tenen voor, RV zet hak neer 

  ( knip met vingers op tel 2,4,6 en 8 ) 

                                                                                                                                                                                 Aangesloten bij St. dcwd 
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