
Mountain Man                         Dansnummer: 530 

 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Bruno Morel 

Muziek   :Mountain man – Dean Brody 

Tempo   : 

Niveau   :2 

Tellen/Passen  :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; Re-Starts  :Tijdens de 2

e
 en 6

e
 keer na de 1

e
 8 tellen (12:00) 

     Tijdens de 4
e
 keer na tel 20 (tel 4 van het 3

e
 blok) (12:00)     

       Tijdens de 9
e
 keer na tel 36 (tel 4 van het 5

e
 blok) (6:00) 

 
1  t/m  8   vine right, hold, rockstep fwd, ½ turn left, scuf fwd 

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

5  t/m  8   LV stap voor, rock terug op RV, draai op RV ½ linksom LV stap voor, RV schop hak over vloer 

 

9  t/m  16  scuff walk fwd, jazzbox 

1  t/m  4   RV stap voor, LV schop hak over vloer, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

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

 

17 t/m 24  toestrut ½ turn left 2x, vine right, touch 

1  t/m  4   RV stap op tenen draai ½ linksom, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor draai ½ linksom, RV zet hak  

Neer 

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

 

25 t/m 32  rolling vine left, stomp-up, lockstep, step bkw, hold 

1  t/m  4 LV stap ¼ linksom voor, draai op LV ½ linksom RV stap achter, LV stap ¼ linksom opzij, RV stamp naast 

LV (gew. op LV) 

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

 

33 t/m 40 rockstep bkw, stomp together, hold, pivotturn left, step fwd, scuff fwd 

1  t/m  4 LV stap achter, rock terug op RV, LV stamp naast RV, rust 

5  t/m  8 RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, LV schop hak over vloer 

 

41 t/m 48 vine left, scuff fwd, slow heel jack 

1  t/m  4 LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV schop hak over vloer 

5  t/m  8 RV stap gekruist over LV, LV stap iets schuin achter, RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV 

 

49 t/m 56 pivotturn right, step fwd, traveling heel and toe fan, stomp together 

1  t/m  4 LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV draai hak naar rechts  

5  t/m  8 RV tenen naar rechts, RV hak naar rechts, RV hak naar midden, LV stamp naast RV 

 

57 t/m 64 rockstep fwd, ½ turn right, hold, pivotturn right, step fwd, scuff fwd 

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

5  t/m  8 LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

 

Begin opnieuw 
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