
Dangerous Game 

Dansnummer  :594 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Karl-Harry Winson 

Muziek   :I feel a sin Comin' on - Jason McCoy 

Tempo   :143 BPM 

Niveau   :2-3 

Tellen/Passen  :48 

2e vertaling  :ADS                                                                                                                      Swifterbant 

 
Note; brug na de eerste muur, 

1  t/m  8   rockstep bkw, vine right, scuff, chassé left 

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

5    +     6  RV stap opzij, LV schop met hak over de vloer 

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

Re-Start; dans de 5e muur t/m tel 16 (tel 8 van het 2e blok) en begin opnieuw (6:00) 

Finish; na de 7e muur herhaal je de laatste 2 blokken (blok 5 en 6) tel 33 t/m 48 (einde dans) 

 
1  t/m  8   rockstep bkw, chassé right, rockstep bkw, ½ turn right 

1    +     2  RV stap achter, rock terug op LV 

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

5  t/m  8   LV stap achter, rock terug op RV, LV stap ¼ rechtsom achter, RV stap ¼ rechtsom opzij 

 

9  t/m  16  cross rock, chassé left, across with twistturn fullturn left, slow traveling cross step 

1    +     2  LV stap gekruist over RV, rock terug op RV 

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

5    +     6  RV stap gekruist over LV RV+LV draai een hele draai linksom, LV stap opzij 

7    +     8  RV stap gekruist over LV, LV stap opzij 

 

17 t/m 24  rockstep bkw, vine ¼ turn right into pivotturn right, ¼ turn right 

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

5  t/m  8   RV stap ¼ rechtsom voor, LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap ¼ rechtsom opzij 

 

25 t/m 32  cross behind, ¼ turn left, shuffle fwd, rockstep fwd, sync. Split bkw, step bkw 

1    +     2  RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom voor (3:00) 

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

5    +     6  LV stap voor, rock terug op RV 

&  7  +  8  & LV stap iets schuin achter, RV stap iets schuin achter, LV stap achter 

 

33 t/m  40  rockstep bkw, kick ball change, jazzbox with across 

1    +     2  RV stap achter, rock terug op LV 

3    &    4   RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

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

 

41 t/m 48  hinge turn left with a hold, hold, pivotturn left, across, side 

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

5  t/m  8   RV+LV draai ½ linksom, RV stap gekruist over LV, LV stap opzij 

 

Begin opnieuw 
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