
 
C'mon Everybody 
Choreograaf : Kathy Hunyadi & Kevin S. Ward 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Begin bij zang  
Muziek  : "Everybody" by Tanel Padar & Dave Benton 
Bron  :  
 
Chugs x4 Into ½ Turn Left, Back, Back, 
Coaster Step 
& RV hitch 
1 RV 1/8 linksom, tik teen opzij 
& RV hitch 
2 RV 1/8 linksom, tik teen opzij 
& RV hitch 
3 RV 1/8 linksom, tik teen opzij 
& RV hitch 
4 RV 1/8 linksom, tik teen opzij 
tijdens de stappen &1-&4 wordt in totaal ½ 
draai linksom gemaakt 
5 RV  klein stapje achter 
6 LV  klein stapje achter 
7 RV  stap achter 
& LV  stap naast RV 
8 RV  stap voor 
 
Step Left, 'Funky' Arms With Head Moves, 
Vine Right, Touch 
1 LV  stap links opzij met R-arm voor 
  omhoog op schouderhoogte en  
  palm naar links 
2  L-arm omhoog links naar buiten 
  op schouderhoogte, palm naar  
  voor en kijk naar links 
3  L-arm naar R-arm en klap, hoofd 
  gaat mee met L-arm en kijk  
  rechts vooruit 
4  R-arm naar rechts opzij nog  
  steeds op schouderhoogte, kijk   
  rechts met handpalm naar voor 
5 RV L-arm naar rechts van het hoofd 
  gekruist voor lichaam met  
  achterkant hand tegen de wang  
  (gewicht is nog steeds op LV) en 
  stap rechts opzij (begin van vine) 
6 LV  stap achter RV 
7 RV  stap rechts opzij 
8 LV  tik teen naast RV 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arm Swings, Toe Touches, Hip Bumps, Knee 
Rolls (Whew!) 
1 LV armen omlaag gekruist voor  
  lichaam naar links (palmen naar 
  binnen) en tik teen links 
2 LV armen omlaag gekruist voor  
  lichaam naar rechts (palmen naar 
  binnen) en tik teen naast RV 
3 LV  stap links opzij en bump heupen 
  links 
&  bump heupen rechts 
4  bump heupen links 
zwaai tegelijk de armen naar links, rechts en 
links (hetzelfde als de bumps), voeten zijn hierbij 
iets uit elkaar 
5- 6 RV rol knie 2x naar rechts, eindig  
  met gewicht op RV  
7- 8 LV rol knie 2x naar rechts,n eindig  
  met gewicht op LV (Roll,step) 
 
Heel Bounces, ¼ Turn Right, Right Shuffle, 
Rock ½ Turn Left, Left Shuffle  
& R+L hakken van de vloer 
1 R+L draai lichaam 1/8 naar rechts en 
  zet hakken neer 
& R+L hakken van de vloer 
2 R+L draai lichaam 1/8 naar rechts en 
  zet hakken neer (gewicht LV) 
3 RV  stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV  rock voor 
6 RV gewicht terug met ½ linksom 
7 LV  stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Begin opnieuw 
 
 


