
Christmas Is Comming 

 
Four Wall Line Dance 

Choreografie: Marjoke Twiest 

Muziek: Christmas Is Comming > Dave & Shayenne 

Niveau: 1 

32 tellen 

2
e
 vertaling: Huib van der Veen 

 

Kickball Change Right, Stomp, Clap, Heeltap 4X 

1       RV schop voor 

&      RV       stap naast LV 

2       LV       stap op plaats 

3       RV       stamp voor 

4                    klap 

 

5       RV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

6       RV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

7       RV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

8       RV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

Kickball Change Left, Stomp, Clap, Heeltap 4X 

1       LV       schop voor 

&      LV       stap naast RV 

2       RV       stap op plaats 

3       LV       stamp voor 

4                    klap 

 

5       LV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

6       LV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

7       LV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

8       LV       tik hak op vloer (waarbij bal v.voet op vloer blijft staan) 

Stomp, ½ Pivotturn Left Low & Rise with Claps, Vine Right 

1       RV       stamp voor 

2 t/m 4          RV+LV  zak door knieën en draai ½ li-om (in 4 tellen en  klap in handen 4x, kom langzaam weer omhoog) 

5       RV       stap opzij 

6       LV       kruis achter RV 

7       RV       stap opzij 

8       LV       stap naast RV 

Heel Switches, Hold & Clap, Sync. Hipbumps Right & Left 

1       RV       haktik schuin re-voor 

&      RV       zet terug 

2       LV       haktik schuin li-voor 

&      LV       zet terug 

3       RV       haktik schuin re-voor 

4                    rust en klap in handen 

 

5       RV       stap iets schuin voor (heup iets omhoog) 

&                   heup schuin li-achter 

6                    heup schuin re-voor 

7       LV       stap iets schuin voor (heup iets omhoog) 

&                   heup schuin re-achter 

8                    heup schuin li-voor 

 

 

Begin opnieuw 

 

      

 


