
Bellisimo 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  : 115 Bpm  -   start na 40 seconden; na "Ring My Bells"; na break  
Muziek  : "Ring My Bells" by Enrique Iglesias (Insomniac) 
Bron  :  
 
Behind, 3 Sways, (x2) 
1  LV  stap gekruist achter RV 
2  RV  rock rechts opzij (sway) 
3   sway heup naar links 
4   sway heup naar rechts 
5  LV  stap gekruist achter RV 
6  RV  rock rechts opzij (sway) 
7   sway heup naar links 
8   sway heup naar rechts 
 
½ Left, Side, Push Step, Recover, Extended 
Grapevine  
1  LV ½ linksom, stap links opzij 
2  RV  rock (push) gekruist voor LV 
3  LV  gewicht terug 
4  RV  stap rechts opzij 
5  LV  stap gekruist over RV 
6  RV  stap rechts opzij 
7  LV  stap gekruist over RV 
8  RV  stap rechts opzij [6] 
 
Hip Rolls (See Styling), Behind, ½ Left, Hip 
Rolls (See Styling) 
1   buig door de knieën, roll heupen 
  links 
2   roll heupen rechts 
3   strek knieën, roll heupen links 
4   roll heupen rechts, gew. op RV 
5  LV  stap achter RV 
6  L+R draai ½ linksom, gewicht op LV 
7  RV  kleine stap rechts opzij en roll 
  heupen rechts 
8   roll heupen links, gew. LV [12] 
 
Cross Shuffle, Rock Recover, Cross Shuffle, 
Side, ½ High Sweep 
1  RV (leun naar rechts) stap over LV 
&  LV  stap links opzij 
2  RV  stap over LV 
3  LV (leun naar links) rock links opzij 
4  RV  gewicht terug 
5  LV (leun naar links) kruis over RV 
&  RV  stap rechts opzij 
6  LV  stap gekruist over RV 
7  RV  stap rechts opzij 
8  LV  sweep hoog en draai ½ linksom 
  [6] 
 
 

 
¼ High Sweep Fwd Cross-Step Bwd (See 
Styling) ¾ High Sweep Fwd, Cross-Step Bwd 
(See Styling), ¼ High Sweep 
1  LV sweep ¼ linksom door, stap voor 
2  RV  stap gekruist over LV  
  (buig daarbij door de knieën)  
  en zwaai R-hand naar links [3] 
3  LV (strek knieën) stap achter 
4  RV  sweep hoog en draai ½ rechtsom 
5  RV sweep ¼ rechtsom door, stap  
  voor 
6  LV  stap gekruist over RV  
  (buig daarbij door de knieën)  
  en zwaai L-hand naar rechts [12] 
7  RV (strek knieën) stap achter 
8  LV  sweep hoog en draai ¼ linksom 
  [9] 
 
2x Rock-Rock-Together, Cross, Side  
1  LV  rock (sway) links opzij 
2  RV  gewicht terug 
3  LV  stap naast RV 
4  RV  rock (sway) rechts opzij 
5  LV  gewicht terug 
6  RV  stap naast LV 
7  LV  stap gekruist over RV 
8  RV  stap rechts opzij [9] 
 
Begin opnieuw 
 
Tag: 
Voeg na de 4e muur [12] en na de 7e muur 
[3] de volgende 16 tellen toe: 
 
With Knees Bent And Turning With Rolls 
Also Use The Arms And Hands Swaying Side 
To Side 
1-2  LV  kleine stap links opzij  
  (buig knieën) en roll heupen naar 
  links, zwaai armen links 
3-4   (strek knieën) en roll heupen  
  naar rechts, zwaai armen naar  
  rechts (gewicht op RV) [3] 
5 t/m16  herhaal 1 t/m 4 
 
Styling: 
Elke combinatie van body-rolls is goed (zolang 
ze maar langzaam zijn), zak door de knieën, 
zover het voor jou prettig is 


