
 
Cry Me A River 
Choreograaf : The Girls (Maureen & Michelle) 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate/Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 74 Bpm  
Muziek  : "Cry Me A River" by Justin Timberlake 
Bron  :  
 
Cross-Side-Point, Tap-Tap-Kick, Behind-Side-
Cross, Full Push Turn 
1 LV  stap over RV 
& RV  stap opzij 
2 LV  stap naast RV (R schouder voor 
  en naar vloer) 
& RV  tik opzij 
3 RV tik naast LV 
& RV  tik iets opzij 
(Til R schouder bij elke tap iets omhoog zodat 
lichaam naar rechts gedraaid is) 
4 RV  schop opzij (R schouder leunt  
  iets naar achter) 
5 RV  stap achter LV 
& LV  stap opzij 
6 RV  stap over LV 
& LV trek knie op met ¼ draai  
  rechtsom  
7 LV  tik opzij 
& LV trek knie op met ½ draai  
  rechtsom 
8 LV  tik opzij 
& R+L ¼ draai rechtsom 
 
Lunge With Taps, Large Step With ¼ Turn, 
Step -Hitch-Stomp, Push Rock, ½ Turn, 
Back Rock, ¾ Turn 
1 RV tik teen achter en leun naar voor  
& RV  tik teen iets verder naar achter 
2 RV grote stap opzij met ¼ draai  
  rechtsom  
3 LV  stap voor  
& RV  scuff voor en trek knie op 
4 RV  stamp voor 
5 RV gewicht voor  
& LV gewicht terug  
6 R+L ½ draai linksom  
7 LV  rock achter met ¼ draai rechtsom 
& RV gewicht terug  
8 LV stap achter met ¼ draai rechtsom  
& RV stap opzij met ¼ draai rechtsom  
(Op tel 1 laat lichaam naar de vloer zakken, kom 
op elke tap iets omhoog, en sta rechtop bij de 
grote stap opzij) 
 
 
 

 
Cross-Side-Point, Side Switches, ¼ Turn, 
Squats, Step, Touch, Back, ½ Turn-Step 
1 LV  stap over RV 
& RV  stap opzij 
2 LV  stap naast RV  
& RV  tik opzij 
3 RV  stap naast LV  
& LV  tik opzij 
4 LV  stap naast RV  
& RV  tik opzij met ¼ draai rechtsom  

 (buig knieën)  
5 R+L knieën verder buigen  
& R+L knieën iets strekken  
6 R+L knieën weer buigen  
& R+L knieën iets strekken 
7 LV stap voor en strek knieën  
& RV  tik achter L hak 
8 RV  stap achter  
& LV stap voor met ½ draai linksom  
 
Scuff-Hitch-Stomp, Rocks, Touch, Jump-
Touch 2x, Back-Slide 2x    
1 RV  scuff voor en trek knie op 
2 RV zwaait en stamp opzij   
3 LV gewicht op links (kijk links) 
& RV gewicht terug (kijk rechts) 
4 LV gewicht terug (kijk links)  
& RV  tik naast LV 
5 RV  spring voor  
& LV  tik naast RV 
6 LV  spring voor  
& RV  tik naast LV 
7 RV  stap achter, sleep LV mee 
& LV  stap achter, sleep RV mee 
8 RV  stap naast LV 
 
Begin opnieuw 
 


