
High Times                                  Dansnummer: 489 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Alison Biggs & Peter Metelnick 

Muziek   :High time for gettin’ down – Travis Tritt 

Tempo   :119 BPM 

Niveau   :2 

Tellen/passen  :48 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; Brug na de 2

e
 (6:00) keer gedanst te hebben komt er een brug van 16 tellen als volgt, 

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

1  t/m  4   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap opzij, LV stap achter, rock terug op LV 

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

 

   Herhaal alles 1 t/m 8 alleen nu startend met LV 

 
 

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

1  t/m  4   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap opzij, LV stap achter, rock terug op LV 

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

 

9  t/m  16  chassé left, rockstep bkw, vine ¼ turn right, scuff 

1  t/m  4   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij, RV stap achter, rock terug op LV 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV schop hak over vloer 

 

17 t/m 24  lockstep, step, fwd, scuff, mod. rhythm step with slaps 

1  t/m  4   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV til achter RV omhoog RH tik Li-hak aan, LV stap opzij, RV til achter LV omhoog LH tik Re-hak aan 

 

25 t/m 32  vine ½ turn right, traveling heel and toe swivels left, heel touch 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ½ draai rechtsom, LV stap opzij 

5  t/m  8   LV+RV hakken naar links, LV+RV tenen naar links, LV+RV hakken naar links, RV haktik voor 

 

33 t/m 40  lockstep bkw, vine ¼ turn right into ¼ turn rockstep fwd, together 

1  t/m  4   RV stap achter, LV stap gekruist (lock) voor RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV 

5  t/m  8   RV stap ¼ rechtsom voor, LV stap ¼ rechtsom voor, rock terug op RV, LV sluit bij RV 

 

41 t/m 48  diagonal toe struts on place, hip bumps 

1  t/m  4   RV stap schuin op tenen op plaats, RV zet hak neer, LV stap schuin op tenen op plaats, LV zet hak neer 

5  t/m  8   RV stap opzij (heupen rechts, heupen links, heupen rechts, heupen links 

 

Begin opnieuw 
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