Jungle Freak
Two Wall Contra Line Dance
Choreografie : Pedro Machado & Bill Lorah
Tellen : 48
Muziek : “ Freakin’ You “ van The Jungle Brothers
Om de dans te starten sta je in 2 rijen recht tegenover elkaar. Bij volle dansvloer staan de dansers afwisselend
met rug en gezicht naar elkaar. Tijdens de dans zal elke danser de handen klappen met deze die hij tegenover
hem ontmoet.
Lunges
&29
Spring 2 voeten samen voorwaarts, duw
1&2
LV stap 45° kruis over RV (rock)
heupen voorwaarts en strek armen naar
& zet gewicht terug op RV (step),
achter
LV stap terug naast RV
&30
Spring 2 voeten achterwaarts 1/4 draai
3&4
RV stap 45° kruis over LV (rock)
linksom
& zet gewicht terug op LV (step),
en strek armen voorwaarts
RV stap terug naast LV
&31
Spring 2 voeten samen voorwaarts, duw
5&6
LV stap 45° kruis over RV (rock)
heupen voorwaarts en strek armen naar
& zet gewicht terug op RV (step),
achter
LV stap terug naast RV
&32
Spring 2 voeten achterwaarts 1/4 draai
7&8
RV stap 45° kruis over LV (rock)
linksom
& zet gewicht terug op LV (step),
en strek armen voorwaarts
RV tik teen rechts opzij
Hop And Shake
Turning Sailors
&33-34 Spring voorwaarts (&33), rust (34)
9-10
RV tik teen voor, RV tik teen rechts opzij
&35-36 Spring voorwaarts (&35), rust (36)
11&12 RV stap 1/2 draai rechtsom & LV zet bij,
37tot40 Spring 4 x voorwaarts
RV stamp voorwaarts
33 tot 40 handbewegingen
13-14
LV tik teen voor, LV tik teen links opzij
33-36
strek handen vanaf heupen naar boven
15&16 LV stap 1/2 draai linksom & RV zet bij,
37-40
laat handen langs het lichaam terug zakken
LV stamp voorwaarts
klap in de eigen handen op 34 en 36 en op 40 klap de
handen met de danser tegenover je
Kick and Roll
17&18 RV kick naar voor & RV zet terug, LV stap
45° Hops
41
Spring beide voeten samen 45° rechtsom
voor
42
Spring beide voeten terug in center
19
RV hef knie en leg R-hand op R-knie
43
Spring beide voeten samen 45° linksom
20
RV zet neer grote stap diagonaal rechts
44
Spring beide voeten terug in center
voorwaarts en draai tegelijk met de heupen,
45
Spring beide voeten samen 45° rechtsom
je staat nu tussen 2 dansers van de rij
46
Spring beide voeten terug in center
tegenover
47
Spring beide voeten samen 45° linksom
21&22 LV kick naar voor & LV zet terug, RV stap
48
Spring beide voeten terug in center
voor
Alternatief voor de laatste 8 tellen met veel mensen
23
LV hef knie en leg L-hand op L-knie
op de vloer
24
LV zet neer grote stap diagonaal links
41-42
draai op bal van RV 1/4 rechtsom en klap de
voorwaarts en draai tegelijk met de heupen,
handen met de danser tegenover je
je staat nu terug tegenover iemand uit de
43-44
draai op bal van LV 1/4 linksom en klap de
volgende rij
handen met de danser tegenover je
Swivets And Hops With Turns
de danser die eerst tegenover je stond staat
25
RV stap voor en draai voet 45° rechtsom
nu achter je
(swivel)
45-46
draai op bal van RV 1/4 rechtsom en klap de
26
LV stap voor en draai voet 45° linksom
handen met de danser tegenover je
(swivel)
47-48
draai op bal van LV 1/4 rechtsom en klap de
27
RV stap voor en draai voet 45° rechtsom
handen met de danser tegenover je
(swivel)
nu heb je een volledige cirkel gemaakt rond
28
LV stap voor en draai voet 45° linksom
de danser die eerst tegenover je stond
(swivel)

