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Happy Christmas 

 

Dansnummer  :604 

Line dance  :two wall 

Choreografie  :Huib van der Veen 

Muziek   :a Christmas twist - Si Cranstoun 

Tempo   :180 BPM 

Niveau   :2 

Tellen/Passen  :48 
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note; Re-start tijdens de 3e muur na tel 16 (tel 8 van blok 2) tijdens 5e muur na tel 16 (tel 8 van blok 2) 

brug: tijdens de 7
e
 muur na tel 32 (tel 8 van blok 4) side rhythm steps 

1  t/m  4   RV teentik opzij, RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

Re-Start tijdens de 8e muur na tel 16 (tel 8 van het 1e blok) dans daarna t/m  tel 28 (tel 4 van het 4e blok) 

 
 

1  t/m  8   side toe touches, hold, vine with hold  

1  t/m  4   RV teentik opzij, RV teentik naast LV, RV teentik opzij, rust 

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

 

9  t/m  16  side toe touches, hold, vine with hold  

1  t/m  4   LV teentik opzij, LV teentik naast RV, LV teentik opzij, rust 

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

 

17 t/m 24  diagonal rhythm steps with claps fwd and bkw 

1    +     2  RV stap schuin rechts voor, LV teentik naast RV en klap 

3    +     4  LV stap schuin links achter, RV teentik naast LV en klap 

5    +     6  RV stap schuin rechts achter, LV teentik naast RV en klap 

7    +     8  LV stap schuin links voor, RV teentik naast LV en klap 

 

25 t/m 32  traveling twist, hold and clap 

1    +     2  RV+LV hakken naar rechts, LV+RV tenen naar rechts 

3    +     4  RV+LV hakken naar rechts, rust en klap 

5    +     6  LV+RV hakken naar links, RV+LV tenen naar links 

7    +     8  LV+RV hakken naar midden, rust en klap 

 

33 t/m 40  walk in ¼ left, run in ¼ left, hold 

1  t/m  4   RV stap ⅛ linksom voor, rust, LV stap ⅛ linksom voor, rust 

5  t/m  8   RV stap ¼ linksom voor, LV stap voor, RV stap voor, rust 

 

41 t/m 48  slow split, slow reverse coasterstep, touch 

1  t/m  4   LV stap schuin voor, RV stap schuin voor, LV stap terug, RV sluit bij LV 

5  t/m  8   LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap achter, RV teentik naast LV 

 

Begin opnieuw  

 

 


