
 
Another One Bites The Dust 
Choreograaf : Tom Mickers 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Advanced    
Tellen  : 32 
Info  : 126 Bpm   -  funky   
Muziek  : “Another One Bites The Dust” by Queen (The Miami Project) 
Bron  :  
 
Pres Step To The Right With Heel Moves, 
Kick LF & Down, Side Close, Knee Moves 
1 RV press stap opzij (op teen) 
& RV draai hak naar buiten 
2 RV draai hak naar binnen, gewicht  
  op RV 
3 LV kick voor 
& LV stap naast  
4  buig knieën en bovenlichaam 
5 LV stap opzij  
6 RV sluit aan   
7  op tenen, draai knieën naar  
  rechts 
&  hakken neer, draai knieën  
  links 
8  draai knieën naar rechts 
&  terug naar midden 
 
Knee Pops, Jumps  
1  knieën naar rechts op   
  diagonaal 
&  terug naar midden 
2  knieën naar links op diagonaal 
&  terug naar midden 
3  knieën naar rechts op   
  diagonaal 
&  terug naar midden 
4  knieën naar links op diagonaal 
&  terug naar midden 
5 R+L spring, beide voeten uit 
& RV spring op RV, 1/8 draai  
  rechtsom, hitch LV 
6 RV scoot naar achter, LV kick  
  voor 
& LV spring naar achter, R hak voor   
7  spring op RV 
& LV stap gekruist over RV  
8 RV kick omhoog 
& RV hitch met 1/8 draai linksom  
  met sprong 
 
 
 
 
 
 
 

 
Down And Up Moves, Rock Heel Step, Knee 
Pops Out 
1 R+L land op beide voeten, knieën  
  gebogen  
2 RV sluit naast LV, strek knieën 
3 LV slide opzij, buig knieën  
4 RV sluit naast, strek knieën 
5 RV rock voor, buig knie  
& LV ¼ linksom, gewicht terug, op  
  beide hakken met gestrekte  
  knieën  
6 RV sluit aan   
7 R+L draai knieën naar buiten 
& R+L draai terug  
8  rust 
 
Hip Bounces, Slides With ¼ Turns, Side Kick, 
Hitch, Touch 
1 RV stap opzij, duw heupen voor 
2 LV stap opzij, duw heupen voor 
3 RV ¼ draai rechtsom, grote stap  
  voor 
4 LV tik naast 
5 LV ¼ draai linksom, grote stap  
  opzij 
6 RV tik naast LV 
& LV op tenen RV, hitch   
7 RV gewicht LV, duw been opzij  
& RV hitch 
8 RV tik naast LV 
 
Begin opnieuw 
 
 
 


