
Cotton Eyed Joe Mixer  

 

Dansnummer  :584 

Country   :Partner dans 

Choreografie  :Daryle & Robbie Stephens 

Muziek   :Cotton eyed Joe - Isaac Payton Sweet 

Tempo   :130 BPM 

Niveau   :1 

Tellen/Passen  :32 

2e vertaling  :Appaloosa Dancers 

Start positie  :Open single hand-hold (one hand) 

 
Note; start in een cirkel, heer binnenkant kijkend in dansrichting, dame aan buitenkant kijkend tegen 

dansrichting. Heer hou met zijn linkerhand de linkerhand van dame vast. 

 
1  t/m  8   cross toe touch, kick fwd, chassé left (left and right) 

1    +     2  LV teentik gekruist over RV, LV schop voor (laat LH los en pak RH) 

3    &    4   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij 

5    +     6  RV teentik gekruist over LV, RV schop voor (laat LH los en pak RH) 

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

 

9  t/m  16  herhaal 1  t/m  8 

 

17 t/m 24  shuffle in a circle 

Note, linker arm heer haakt in linker arm dame 

1    &    2   LV stap ⅛ linksom voor, & RV schuif bij LV, LV stap ⅛ linksom voor 

3    &    4   RV stap ⅛ linksom voor, & LV schuif bij RV, RV stap ⅛ linksom voor 

5    &    6   LV stap ⅛ linksom voor, & RV schuif bij LV, LV stap ⅛ linksom voor 

7    &    8   RV stap ⅛ linksom voor, & LV schuif bij RV, RV stap ⅛ linksom voor 

 

25 t/m 32  zig zag shuffle's fwd 

Note, heer in de dansrichting, dame tegen de dansrichting, heer passeert volgende dame aan buitenkant en tik  

elkaar met LH aan heer gaat verder naar binnenkant en start de dans overnieuw met nieuwe partner. 

Bij een grotere groep passeert de heer een dame extra. 

1    &    2   LV stap ⅛ rechts schuin voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

3    &    4   RV stap ⅛ links naar voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

5    &    6   LV stap ⅛ schuin links voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

7    &    8   RV stap ⅛ rechts voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

 

Hafe fun 

 

Begin opnieuw 
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