
 
Ibiza's Cha Cha 
Choreograaf : Laura Smits 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "We're Going To Ibiza" by The Vengaboys 
Bron  :  
 
Hip Moves, Half Turn 2x, Hip Moves, Half 
Turn 2x 
1  heupen rechts 
2  heupen links 
3 RV  kruis over LV 
& L+R  ½ draai linksom 
4 RV  kruis over LV 
& R+L ½ draai linksom, gewicht op RV 
5  heupen links 
6  heupen rechts 
7 LV  kruis over RV 
&  L+R ½ draai rechtsom 
8 LV  kruis over RV 
& L+R  ½ draai rechtsom, gewicht op LV 
 
Rockstep 2x, Left Shuffle, Pivot 
1  RV  kruis over 
2  LV  gewicht terug 
&  RV  sluit aan 
3  LV  kruis over 
4  RV  gewicht terug 
5  LV  stap voor 
&  RV  sluit aan 
6  LV  stap voor 
7  RV  stap voor 
8  R+L ½ draai linksom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paddleturn 4x, Mashpotatoes 
1 RV  stap voor 
&  R+L  ¼ draai linksom 
2  RV  stap voor 
&  R+L  ¼ draai linksom 
3  RV  stap voor 
&  R+L  ¼ draai linksom 
4  RV  stap voor 
&  R+L  ¼ draai linksom (gewicht LV) 
5  RV  stap voor draai beide hakken in 
&  RV  ligt omhoog, richting achter en 
  draai beide hakken naar buiten 
6  RV  stap achter LV  met de hakken  
  naar binnen gedraaid 
&  LV  ligt omhoog, richting achter en 
  draai beide hakken naar buiten 
7  LV  stap achter RV  met de hakken 
  naar binnen gedraaid 
&  LV  ligt omhoog, richting voor en 
  draai beide hakken naar buiten 
8  LV  stap voor RV met de hakken naar 
  binnen gedraaid 
&  RV  ligt omhoog, richting voor en 
  draai  beide hakken naar buiten 
  dans  op de bal van de voeten 
Optie tel 5 t/m 8& 
Sailorsteps 2x Right and Left 
5  RV  stap diagonaal links achter 
&  LV  sluit aan 
6  RV  stap terug naar midden 
7  LV  stap diagonal rechts achter 
&  RV  sluit aan 
8  LV  stap terug naar midden 
 
Right Shuffle, Pivot, Left Shuffle, ¾ Turn Left 
1  RV  stap voor 
&  LV  sluit aan 
2  RV  stap voor 
3  LV  stap voor 
4  L+R  ½ draai linksom 
5  LV  stap voor 
&  RV  sluit aan 
6  LV  stap voor 
7  RV  stap voor 
8  R+L ¾ draai linksom 
 
Begin opnieuw 


