
 
Cotton Eyed Joe Mixer 
Choreograaf :  
Soort Dans : Mix partner dance 
Niveau  : Beginner 
Tellen  : 32 
Info  : 125 Bpm – Round-reverse sweetheart 
   Twee aan twee in een cirkel. De heren aan de buitenkant met het gezicht in   
   dansrichting, de dames aan de binnenkant met het gezicht tegen de dansrichting. 
   L hand heer houdt L hand dame vast. 
Muziek  : "Cotton Eyed Joe" by Joe Barnhill 
Bron  :  
 
Cross (Hook), Kick 
1 LV hook voor R-been 
2 LV schop voor 
3 LV stap links opzij 
& RV sluit aan 
L handen los, R handen vast 
4 LV stap links opzij 
5 RV hook voor L-been 
6 RV schop voor 
7 RV stap rechts opzij 
& LV sluit aan 
R handen los, L handen vast 
8 RV stap rechts opzij 
 
Cross (Hook), Kick 
1 LV hook voor R-been 
2 LV schop voor 
3 LV stap links opzij 
& RV sluit aan 
L handen los, R handen vast 
4 LV stap links opzij 
5 RV hook voor L-been 
6 RV schop voor 
7 RV stap rechts opzij 
& LV sluit aan 
R handen los, L handen vast 
8 RV stap rechts opzij 
 
Carousel Shuffle Forward Left - Right - Left - 
Right 
let op! L arm heer haakt in L arm dame. Met  
4 shuffles een hele draai linksom rondom elkaar, 
waarna heer weer LOD staat ,dame RLOD 
1 LV stap voor 
& RV sluit aan 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 

 
Shuffle Forwards Left - Right - Left - Right 
let op! heer in de dansrichting, dame tegen de 
dansrichting, tik bij passeren de L-hand aan. 
1 LV stap voor 
& RV sluit aan 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
heer passeert 2 tot 6 dames afhankelijk van de 
onderlinge afstand tussen de dansers. 
 
Begin opnieuw met 'nieuwe' dame 


