
 
Bad Day 
Choreograaf : Daz (Gary S) 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Bad Day" by Daniel Powter 
Bron  :  
 
 
 
Side, cross rock, and cross unwind ½, side rock cross and cross.  
1- 3 LV stap opzij , RV rock gekruist voor LV , rock terug op LV  
&4-5 RV stap op de plaats , LV stap gekruist voor RV , op beide voeten ½ draai rechtsom 
6&7 RV rock opzij , rock terug op LV , RV stap gekruist voor LV  
&8 LV stap op de plaats , RV stap gekruist voor LV  
  
 
And point forward, side, chasse right, sailor step, crossing shuffle. 
&1-2 LV stap op de plaats , RV tik voor , RV tik opzij 
3&4 RV tik opzij , RV tik naast LV  , RV tik opzij 
5&6 LV stap gekruist achter RV , RV stap opzij , LV stap opzij 
7&8 RV stap gekruist voor LV  , LV stap opzij , RV stap gekruist  voor LV  
 
 
¼ step kick, cross back cross, coaster step, forward rock recover ½ turn step. 
1- 2 LV stap voor met ¼ draai linksom , RV schop voor 
3&4 RV stap gekruist voor LV , LV stap achter , RV stap gekruist voor LV  
5&6 LV stap achter  ,RV stap naast LV  , LV stap voor 
7&8 RV rock voor  ,rock terug op LV , RV stap voor met ½ draai rechtsom 
 
 
2 walks full turn right, mambo forward left, walk back right left, coaster step. 
1- 2 LV stap ½ draai rechtsom , RV stap ½ draai rechtsom 
3&4 LV rock voor  ,rock terug op RV , LV stap naast RV  
5- 6 RV stap achter  ,LV stap achter 
7&8 RV stap achter  ,LV stap naast RV , RV stap voor 
 
 
 
 
Herhaal alles 
 
 
 
 
Restart: dans de zevende muur t/m tel 5 en begin opnieuw bij tel 1 
 
 


