
Bad Moon On The Rise Dansnummer: 388 

 
Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Alison Biggs 

Muziek   :Bad moon rising – Creedence Clearwater Revival 

Niveau   :2 

Tempo   :180 BPM 

Tellen   :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   toestruts fwd, 2x kick fwd, slowcoaster-step -   

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

5  t/m  8   RV schop 2x voor, RV stap achter, LV sluit bij RV – 

 

9  t/m  16  hold, step fwd, hold, militaryturn left, across, hold 

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

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ¼ linksom, RV stap gekruist over LV, rust 

 

17 t/m 24  hingeturn right, across, hold (left and right) 

1  t/m  4   LV stap opzij, draai op LV ½ linksom RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust 

5  t/m  8   RV stap opzij, draai op RV ½ rechtsom LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, rust 

 

25 t/m 32  siderock, across, hold, ½ boxstep, hold 

1  t/m  4   LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 

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

 

33 t/m 40  rockstep fwd, ½ turn left, hold, lockstep, step fwd, hold 

1  t/m  4   LV stap voor, rock terug op RV, draai op RV  ½ linksom, rust 

5  t/m  8   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, rust 

 

41 t/m 48  walk fwd with claps, electricrock in a ¼ turn left 

1  t/m  4   LV stap voor, rust en klap, RV stap voor, rust en klap 

5  t/m  8   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ linskom achter, rock terug op RV 

 

49 t/m 56  walk fwd, militaryturn right, across, hold 

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

5  t/m  8   LV stap voor, LV+RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over RV, rust 

 

57 t/m 64  hingeturn left, across, hold, siderock, step fwd, hold 

1  t/m  4   RV stap opzij, draai op RV ½ linksom LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, rust 

5  t/m  8   LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap voor, rust 

 

Begin opnieuw 
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