
Crazy 4 Leaving 
 
Two wall line dance 
Choregrafie: Gaye Teather 
Muziek: She’s Crazy for leaving > Rodney Crowell 
Tempo: 185 BPM 
Niveau: 2 
68 tellen 

Bridge: na de 2e (12.00), 4
e
 (12.00), en 5

e
 (6.00) keer = slow charleston 

RV teentik voor, rust, RV teentik achter, rust, LV teentik achter, rust, LV stap voor, rust. 

 
1  t/m  8  ½ montereyturn right, vine left, touch 
1  t/m  4        RV teentik re-opzij, draai op LV ¼ re-om en RV sluit bij LV, LV teentik li-opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m  8        LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap li-opzij, RV teentik naast LV 
 
9  t/m  16     vine right, stomp together, swivet right and left 
1  t/m  4       RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap re-opzij, LV stamp naast RV 
5  t/m  8        draai RV tenen n.rechts en LV hak n.links, RV+LV draai terug naar het midden, draai LV tenen  
                      links en RV hak n.rechts, LV+RV terug naar het midden 
 
17 t/m 24     electricrock, walk fwd with claps 
1  t/m  4        RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
5  t/m  8        RV stap voor, rust en klap, LV stap voor, rust en klap 
 
25 t/m 32     pivotturn left, step fwd, hold and clap (9.00), traveling pivot right bkw, step fwd, hold 
1  t/m  4       RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, rust en klap 
5  t/m  8        draai op RV ½ re-om en LV stap achter, draai op LV ½ re-om en RV stap voor, LV stap voor, rust 
 
33 t/m 40     diag.step fwd, toetouch together, side toetouch, toetouch together right and left 
1  t/m  4        RV stap schuin re-voor, LV teentik naast RV, LV teentik li-opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m  8        LV stap schuin li-voor, RV teentik naast LV, RV teentik re-opzij, RV teentik naast LV 
 
41 t/m 48     zigzag bkw with claps 
1  t/m  4        RV stap schuin re-achter, LV teentik naast RV en klap, LV stap schuin li-achter, RV teentik naast LV en klap  
5  t/m  8        RV stap schuin re-achter, LV teentik naast RV en klap, LV stap schuin li-achter, RV teentik naast LV en klap  
                     
49 t/m 56     siderock, across, hold (right and left) 
1  t/m  4        RV stap re-opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, rust 
5  t/m  8        LV stap li-opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 
 
57 t/m 64     ¼ turn left (6.00), hold, ½ turn left (12.00), hold, pivotturn left (6.00), step fwd, hold 
1  t/m  4        draai op LV ¼ li-om en RV stap achter, rust, draai op RV ½ li-om en LV stap voor, rust 
5  t/m  8        RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, rust 
 
65 t/m 68     run fwd (knees slightly bend), hold 
1  t/m  4        LV stap voor (buig knieen), RV stap voor, LV stap voor (knieen gestrekt), rust 
 
Begin opnieuw 
 
 
Aangesloten bij  St. dcwd  
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