
Pizza & Beer                              Dansnummer 536 

 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Adriano Castagnoli 

Muziek   :Dreaming enough to get me by - Tony Ramey 

Tempo   :188 BPM 

Niveau   :2 

Tellen/Passen  :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   rockstep bkw, step fwd, hold, 2x kick fwd, step bkw, hold 

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

5  t/m  8   RV schop voor, RV schop voor, RV stap achter, rust 

 

9  t/m  16  slow coasterstep, toe and heel fans right, hook 

1  t/m  4   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV stamp naast LV 

5  t/m  8   RV draai tenen naar rechts, RV draai hak naar rechts, RV draai tenen naar rechts, LV kruist voor re-been 

 

17 t/m 24  zigzag, jive walk 

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

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

 

25 t/m 32  2x toe point bkw, step bkw with a kick fwd, across, step bkw with a kick fwd, step fwd, scuff fwd 

1  t/m  4   LV teentik achter, LV teentik achter, LV stap achter RV schop voor, RV stap gekruist over LV 

5  t/m  8   LV stap achter RV schop voor, RV stap achter LV schop voor, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

 

33 t/m 40  vine ¼ turn right, scuff, ½ urn right, flick, ¼ urn right, flick 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV schop hak over vloer 

5  t/m  8   LV stap ½ rechtsom achter, RV schop achter zijwaarts omhoog, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV schop    

                                               achter zijwaarts omhoog  

 

41 t/m 48  scissor step, hold, side, stomp-up, ¼ turn left, stomp-up 

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

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stamp naast RV (gew. op RV), LV stap ¼ linksom voor, RV stamp naast LV (gew. op LV) 

 

49 t/m 56  toestrut fwd, toestrut ¼ turn left, stomp-up, stomp fwd, heel swivel right 

1  t/m  4   RV stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap ¼ linksom op tenen voor, LV zet hak neer 

5  t/m  8   RV stamp naast LV (gew. op LV), RV stamp voor, RV+LV hakken naar rechts, RV+LV hakken terug midden 

 

57 t/m 64  slow heeljack, kick fwd, step fwd, heel fan left 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV stap iets schuin achter, RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV 

5  t/m  8   LV schop voor, LV stap voor, LV hak naar links, LV hak terug midden (gew. op RV) 

 

Begin opnieuw 
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