
 
Fever Pitch 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 137 / 120 Bpm - Begin bij zang 
Muziek  : "Fever" by Peggy Lee 

"Fever" by Don Williams 
Bron  : 
 
4x Fwd Toe Heel Struts With Expression (Op 
alle tellen hoofd iets naar omlaag) 
1 RV  stap op teen voor, strek R arm  
  hoog 
2 RV  zet hak neer, knip vingers R hand 
3 LV  stap op teen voor, strek L arm 

 hoog 
4 LV  zet hak neer, knip vingers L hand 
5 RV stap op teen voor, strek R arm  
  hoog 
6 RV  zet hak neer, knip vingers R hand 
7 LV  stap op teen voor, strek L arm 

 hoog 
8 LV  zet hak neer, knip vingers L hand 
 
2x Toe Touch with Expression-Together, Toe 
Stamp with Hitch, ½ Right Heel Step, Toe 
Step, Side Touch with Expression 
1 RV  tik teen opzij 
2 RV  stap naast LV 
3 LV  tik teen opzij 
4 LV  stap naast RV 
tel 1 en 3: draai hoofd en zwaai armen richting 
touch en knip vingers van beide handen 
5 RV  stamp op teen voor 
& RV hitch 
6 LV ½ draai rechtsom 
& RV  stap op hak voor 
7 RV  zet teen neer 
8 LV  tik teen opzij  
hoofd links omlaag, L hand op L dij  
 
Slow Drag/Slide with Expression, ¾ Left, 
Weave 
1-4 LV  sleep teen naar en iets voorbij  
  R hak (L hak omhoog) 
strijk met L hand van dij naar heup en volg 
met gezicht teen van L voet 
5 LV ¾ draai linksom 
6 RV  stap gekruist voor LV 
7 LV  stap opzij 
8 RV  stap gekruist achter LV 
 
 
 
 

 
¼ Left Step Fwd, ½ Left Spin, 2x Diagonal 
Fwd Cross Step-Side Kick, Diagonal Fwd 
Cross Step, ¼ Right, Step Fwd 
1 LV ¼ linksom, stap voor 
2 LV ½ draai linksom 
3 RV  stap gekruist voor LV 
4 LV  schop opzij 
5 LV  stap gekruist voor RV 
6 RV  schop opzij 
tel 3 en 5: knieën licht gebogen en strek ze weer 
bij de schop 
7 RV  stap gekruist voor LV 
8 LV ¼ rechtsom, stapje voor 
 
Begin opnieuw 
 
Tag:  
Wordt gedanst aan het einde van de 5e en 7e 
muur (Bas solo) 
1 RV  stap schuin rechts achter 
2  zwaai armen rechts, knip vingers 
3 LV  stap schuin links achter 
4  zwaai armen links, knip vingers 
5 RV  stap schuin rechts achter 
6  zwaai armen rechts, knip vingers 
7 LV  stap schuin links achter 
8  zwaai armen links, knip vingers 
 
 
1 RV  stap schuin rechts voor 
2  zwaai armen rechts, knip vingers 
3 LV  stap schuin links voor 
4  zwaai armen links, knip vingers 
5 RV  stap schuin rechts voor 
6  zwaai armen rechts, knip vingers 
7 LV  stap schuin links voor 
8  zwaai armen links, knip vingers 
Optie: Toe Struts in plaats van de stappen, zet 
hakken neer bij het knippen van de vingers 
 
Einde:  
Vervang aan het einde van de 11e muur tel 31-32 
(tel 7-8 van het 4e blok) door: 
7 RV  stap gekruist voor LV 
8 R+L ½ draai linksom, tik hoed aan  
  met R hand 
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