
7 Digits 
Choreograaf : Morgan Ratcliffe 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate/Advanced   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Can I Get Your Number" by No Authority 
Bron  :  
 
 
Mambo Right, Mambo Left, 2 Full Touch 
Turns To The Left (Option: Just 1 Turn) 
1 RV rock opzij 
& LV gewicht terug 
2 RV sluit 
3 LV rock opzij 
& RV gewicht terug 
4 LV sluit 
5 RV tik tenen opzij, ½ linksom 
6 RV tik tenen opzij, ½ linksom 
7 RV tik tenen opzij, ½ linksom 
8 RV tik tenen opzij, ½ linksom 
Optie: I.p.v. iedere keer een halve draai te 
maken, kan er iedere keer ¼ draai gemaakt 
worden.  
Een nog eenvoudiger optie: maak hip bumps 
naar rechts, links, rechts, links 
 
Funky Walk, Step ½ Pivot Left, Touch Right 
Toe, Out, Out 
1 RV stap voor (gewicht op bal van  
  beide voeten) 
2 LV stap voor, buig knieën en bump 
  L heup opzij 
3 RV stap voor (gewicht op bal van  
  beide voeten) 
4 LV stap voor, buig knieën en bump  
  L heup opzij 
Optie: Maak vier kleine stappen voor, rechts, 
links, rechts, links. 
Styling armen: Op tel 1 en 3 R arm omhoog 
brengen net boven het hoofd (alsof je iemand 
groet). Op tel 2 en 4 breng L arm vlug omlaag 
langs het lichaam en knip met vingers. 
5 RV stap voor 
6 R+L ½ draai linksom 
7 RV tik tenen naast 
& RV stap opzij 
8 LV stap opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roll Right Knee In And Out, Knee In-Out-In-
Out, Step ½ Pivot Left, Touch Right Toe, Out, 
Out 
1  draai R knie en R arm in 
2  draai R knie en R arm naar  
  buiten (handpalm omhoog) 
&  draai R knie in en breng R arm  
  naar het lichaam 
3  draai R knie naar buiten en knip 
  vingers opzij 
&  draai R knie in en breng R arm  
  naar het lichaam 
4  draai R knie naar buiten en knip 
  vingers opzij 
5 RV stap voor 
6 R+L ½ draai linksom 
7 RV tik tenen naast 
& RV stap opzij 
8 LV stap opzij 
 
Kick & Touch Back, Body Or Hip Roll Back, 
Feet Turn, Head Turns, 3 Shoulder Bounces 
1 RV schop voor 
& RV kruis over 
2 LV tik tenen achter 
3-4  bodyroll (eindig met gewicht op 
  links) 
Optie: Hip roll naar links 
5  draai lichaam ¼ linksom, hoofd 
  blijft vooruit (eindig kijkend over 
  R schouder) 
6  draai hoofd naar links (recht  
  vooruit) 
7&8  bounce schouders 3x op en neer 
 
1e Brug: 
Bij de 4e muur worden de eerste 16 tellen 
gedanst, daarna weer verder gaan vanaf het 
begin. 
 
2e Brug: 
Na 7 keer is de muziek 32 tellen rustig, dans dan 
de volgende 4 tellen extra: 
1  hoofd naar links 
2  hoofd naar voren 
3  knip vingers R hand naar rechts 
4  knip vingers L hand naar links 
 


