
Caliente  

 

Dansnummer :271 

Country  :Partner dans (side by side) 

Muziek  :Going Loco –  Major Dundee 

Niveau  :1 

Tellen  :24 

2
e
 vertaling :Appaloosa Dancers 

Note  :Dame start met rechts, heer met links 

Positie   :Sweetheart position (side by side) 

 

Heer  

1  t/m  8  shuffles fwd 

Heer houd met RH Dame LH vast 

1    &    2  LV stap voor, & RV schuif bij RV, LV stap voor 

3    &    4  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

5    &    6  LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

7    &    8  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor (handen los) 

 

9  t/m 16 vine left, kick left diagonal, vine right, stomp 

1  t/m  4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV schop schuin links voor 

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

 

17 t/m 24 toe movement fwd, stomp together, toe movement bkw, stomp together, hipbumps left and right 

Heer houd met RH Dame LH vast 

1  t/m  4  LV tik voet van dame voor aan, LV stamp naast RV, LV tik voet van dame achter aan, LV stamp naast RV 

5  t/m  8  LV stap opzij (heupen links, heupen links, heupen rechts, heupen rechts 

 

Begin opnieuw 

 

Dame  

1  t/m  8  shuffles fwd 

Dame houd met LH Heer RH vast 

1    &    2  RV stap voor, & LV schuif bij LV, RV stap voor 

3    &    4  LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

5    &    6  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

7    &    8  LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

 

9  t/m 16 vine right, kick right diagonal, vine left, stomp 

1  t/m  4  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV schop schuin links voor 

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

 

17 t/m 24 toe movement fwd, stomp together, toe movement bkw, stomp together, hipbumps right and left 

Dame houd met LH Heer RH hand vast 

1  t/m  4  RV tik voet van heer voor aan, RV stamp naast LV, RV tik voet van heer achter aan, RV stamp naast LV 

5  t/m  8  RV stap opzij (heupen rechts, heupen rechts, heupen links, heupen links 

 

Hafe fun 

 

Begin opnieuw 
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