
Red Hot Salsa                          Dansnummer: 10 
 
 
Country  : 2 Wall Linedance 
Choreochaaf : Christina Browne 
Muziek  : Red hot salsa – Dave Sheriff 
Niveau    : 1 
Tempo  : 115 BPM 
Tellen  : 64 
 

 
1   t/m   8 heel taps (4X) (right+left) 
1   t/m    4 RV til hak op en zet hak neer, herhaal 4 X 
5   t/m    8 LV til hak op en zet hak neer, herhaal 4 X 
 
9   t/m  16 hipbumps (left+right) 
1    t/m   4 heupen links, heupen links, heupen rechts, heupen rechts 
5    t/m   8 heupen links, heupen rechts, heupen links, heupen rechts (gewicht op links) 
 
17 t/m  24 electric rock 
1    t/m    4 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
5    t/m    8 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
 
25 t/m  32 vine, touch, side, drag (2 counts), touch with clap 
1    t/m    4 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teen tik naast RV 
5    t/m    8 LV stap opzij, RV sleep bij, RV sleep bij, RV teen tik naast LV en klap 
 
33  t/m 40 kick ball chance (2X), sideswitches , hold with clap 
1      &     2 RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op de plaats  
3      &     4 RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op de plaats  
5      &     6    RV teen tik opzij, & RV sluit bij LV, LV teen tik opzij  
&     7      8   & LV sluit bij RV, RV teen tik opzij, rust en klap 
 
41 t/m  48 kick ball chance (2X), sideswitches, hold with clap 
1      &     2 RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op de plaats  
3      &     4 RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op de plaats  
5      &     6    RV teen tik opzij, & RV sluit bij LV, LV teen tik opzij  
&     7      8   & LV sluit bij RV, RV teen tik opzij, rust en klap 
 
49 t/m  56 heel touch fwd, toe touch (2X), toe point with head movement, toe touch (2X) 
1    t/m   4 RV hiel tik voor, RV teen tik naast, RV hiel tik voor, teen tik naast 
5    t/m   8 RV teen tik opzij draai hoofd rechts, RV teen tik naast, RV teen tik opzij draai hoofd rechts, RV teen tik naast 
 
57 t/m  64 heel touch fwd, toe touch (2X), toe point with head movement, across, ½ twistturn left, hold with clap 
1    t/m   4 RV hiel tik voor, RV teen tik naast, RV hiel tik voor, teen tik naast 
5    t/m   8 RV teen tik opzij draai hoofd rechts, RV kruis over LV, RV+LV draai ½ linksom, rust en klap 
 
Begin opnieuw 
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