
 
Badly Bent 2000 
Choreograaf : Alan Livett 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 114 Bpm  
Muziek  : "Super Love" by Exile  
Bron  :  
 
Grapevine, ½ Pivot Right, ¼ Turn Left, Sweep, 
Cross & Heel Jack 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap naast LV 
3 LV stap voor 
& L+R ½ draai rechtsom 
4 RV verplaats gewicht naar LV, zet   
  hak neer 
& R+L ¼ draai linksom en verplaats  
  gewicht naar RV 
5 LV stap voor 
6 RV zwaai voor gekruist voor LV 
7 RV stap gekruist voor LV 
& LV stap achter 
8 RV tik hak voor 
  
½ Turn Left, Hip Bumps, Step ¼ Turn, Cross, 
Side, Sailor Step ¼ Turn Right 
& RV ½ draai linksom, stap naast LV 
1 LV tik voor 
2  met lichaam naar rechts gedraaid 
  bump heupen naar voor en omhoog 
&  heupen terug 
3  bump heupen naar voor en omlaag  

(C vorm) 
&  heupen terug 
4  bump heupen naar voor en omhoog  

(gewicht op RV) 
& LV stap naast RV met ¼ rechtsom 
5 LV stap naast RV met ¼ rechtsom 
& RV stap gekruist voor LV 
6 LV stap links opzij 
7 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap met ¼ draai rechtsom 
8 RV stap voor 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wizard Of Oz' Steps, ½ Turn Right, 'Wizard Of 
Oz' Steps  
& LV stap op bal voet links opzij 
1 RV stap op hak diagonaal rechts voor 
2 RV zet neer en LV lock achter RV  

(gewicht op RV) 
& RV stap op bal van de voet naast LV 
3 LV stap op hak diagonaal links voor 
4 LV zet neer en RV lock achter LV  

(gewicht op RV) 
& RV op bal voet ½ rechtsom  
5 LV gewicht er op  
 
6 RV zet neer en LV lock achter RV  

(gewicht op RV) 
& RV stap op bal van de voet naast LV 
7 LV stap op hak diagonaal links voor 
8 LV zet neer en RV lock achter LV 

(gewicht op RV) 
   
¾ Turn, Stomps, Side Touch, ¼ Turn, Cross, 
Back, Together, Scuff, Hitch 
& RV op bal voet ¾ rechtsom  
  (gewicht op LV) 
1 RV stamp voor 
2  rust 
3 LV stamp voor 
4  rust 
5 RV tik rechts opzij 
& RV ¼ rechtsom, zet hak voor 
6 RV stap gekruist voor LV 
& LV stap achter 
7 RV stap naast LV 
& LV stap voor 
8 RV scuff voor 
& RV hitch  
 
Begin opnieuw 


