
Go Mama Go 

Country  :Four wall Line dance 

Choreografie :Kate Sala & Robbie McGowan Hickie 

Muziek  :Let your mama go – Ann Tayler                                                                               

Niveau  :1 – 2                                                                                                                                           Aangesloten bij St. dcwd 

Tempo  :162 BPM 

Tellen  :64 

2e vertaling :Huib van der Veen 

Note  :Brug met een re-start; danst de eerste 8 tellen van blok 1, voeg dan toe; 

1  t/m  4  across behind, hold, ¼ turn step fwd, hold 

1  t/m  4  RV stap gekruist achter LV, rust, LV stap ¼ linksom voor, rust 

  

1  t/m  8  slow modified jazz box 

1  t/m  4  RV stap gekruist over LV, rust, LV stap achter, rust 

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

Finish  :De muziek eindigt tijdens de 8e muur, dans om op 12:00 te eindigen, de eerste 12 tellen t/m tel 4 van 2
e
    

                                blok en vervolgens; 

5  t/m  8  LV stap achter, rock terug op RV, LV stap ¼ linksom voor, rust 

 

1  t/m  8  slow chassé ¼ turn right, hold, pivotturn right, ¼ turn right, hold 

1  t/m  4  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom voor, rust 

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

 

9  t/m  16 rockstep bkw, side toestrut right, rockstep bkw, side toestrut left 

1  t/m  4  RV stap achter, rock terug op LV, RV stap op tenen rechts opzij, RV zet hak neer 

5  t/m  8  LV stap achter, rock terug op RV, LV stap op tenen links opzij, LV zet hak neer 

 

17 t/m 24 vine left with a hold, siderock ¼ turn right, step fwd, hold 

1  t/m  4  RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, rust 

5  t/m  8  LV stap links opzij, rock terug in een ¼ rechtsom op RV, LV stap voor, rust 

 

25 t/m 32 diagonal lockstep, step right, scuff left, diagonal lockstep, step left, scuff fwd 

1  t/m  4  RV stap schuin voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap schuin voor, LV scuff links voor 

5  t/m  8  LV stap schuin voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap schuin voor, RV scuff voor 

 

33 t/m 40 slow squar rumba 

1  t/m  4  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap achter, rust 

5  t/m  8  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, rust 

 

41 t/m 48 pivotturn left, step fwd, hold, traveling pivot right, hold 

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

5  t/m  8  draai op RV ½ rechtsom LV stap achter, draai op LV ½ rechtsom RV stap voor, rust 

 

49 t/m 56 side right, toe touches, side left, toe touches 

1  t/m  4  RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV teentik opzij, LV teentik naast RV 

5  t/m  8  LV stap opzij, RV teentik naast LV, RV teentik opzij, RV teentik naast LV 

 

57 t/m 64 mambo rock ½ turn right, stomp fwd, 3 counts hold arms spread 

1  t/m  4  RV stap voor, rock terug op LV in een ½ draai rechtsom, RV stap voor, rust 

5  t/m  8  LV stamp voor, armen gespreid en 3 tellen rust 

 

Begin opnieuw 


