
Mama Was Wright              Dansnummer: 545  
 
Country  : Four wall line dance 
Choreograaf : Mariska van den Bos 
Muziek   : Dance with the one that brought you - Shania Twain  
Niveau  : 1 
Tempo  : 154 BPM 
Tellen  : 64 

 
 Note: brug van 24 tellen, na muur 2  
 
1   t/m  16 curtsy, slow heel jack (right+left) 
1   t/m     4 RV stap voor (zak iets door knieën), LV teentik achter RV, LV stap achter, RV schop voor 
5   t/m     8 RV stap gekruist over LV, LV stap iets schuin achter, RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV 
 
1   t/m     4 LV stap voor (zak iets door knieën), RV teentik achter LV, RV stap achter, LV schop voor 
5   t/m     8 LV stap gekruist over RV, RV stap iets schuin achter, LV haktik schuin voor, LV sluit bij RV 
 
17 t/m  24 2 X slow pivot turn left 
1   t/m     4 RV stap voor, rust, RV+LV draai ½ linksom, rust 
5   t/m     8 RV stap voor, rust, RV+LV draai ½ linksom, rust 

 
1   t/m    8 modified rhythm steps ½ turn left, vine scuff 
1   t/m     4 RV stap ¼ linksom achter, LV teentik naast RV, LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast LV  
5   t/m     8 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV veeg hak over vloer 
 
9   t/m  16 ½ twistturn right, zigzag, hold 
1    t/m    4 LV stap gekruist over RV, RV+LV draai ½ rechtsom, LV stap gekruist over RV, RV stap opzij 
5    t/m    8 LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust 
 
17 t/m 24 slow kickball point fwd, hold (right+left) 
1    t/m   4 RV schop voor, RV stap iets voor, LV teentik voor, rust 
5    t/m   8 LV schop voor, LV stap iets voor, RV teentik voor, rust 
 
25 t/m 32 slow coaster, hold, step, slide, step, hold 
1   t/m   4 RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, rust 
5   t/m   8 LV stap voor, RV schuif bij LV, LV stap voor, rust 
 
33 t/m  40 pivot turn left, step fwd, hold, travling pivot right, step fwd, 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, LV stap voor, rust 
 
41 t/m 48 slow heel switches, slow side mambo rock, together, hold. (right) 
1   t/m    4 RV haktik voor, RV sluit bij LV, LV haktik voor, LV sluit bij RV  
5   t/m    8 RV stap opzij, rock terug op LV, RV sluit bij LV, rust 
 
49 t/m 56 slow heel switches, slow side mambo rock, together, hold. (left) 
1   t/m   4 LV haktik voor, LV sluit bij RV, RV haktik voor, RV sluit bij LV  
5   t/m    8 LV stap opzij, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 
 
57 t/m 64 slow millitary turn left, slow pivot turn left 
1   t/m   4 RV stap voor, rust, RV+LV draai ¼ linksom, rust 
5   t/m   8 RV stap voor, rust, RV+LV draai ½ linksom, rust 
 
Begin opnieuw 
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