
 
I'm Not In The Mood 
Choreograaf : David J. McDonagh 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Wacht na het woord "Yeah" 8 tellen en begin de dans (na het woord "Okay")  
Muziek  : "I'm Not In The Mood (To Say No)" by Shania Twain 
Bron  :  
 
Touch, 2 Twists, & Touch-Ball-Side , Repeat 
(w ¼ L) 
1 RV  tik teen voor 
& R+L draai hakken naar rechts 
2 R+L draai hakken naar links 
& RV hitch  
3 RV  tik teen naast LV 
& RV  stap rechts opzij 
4 LV  stap naast RV 
5 RV  tik teen voor 
& R+L draai hakken naar rechts 
6 R+L draai hakken naar links 
& RV hitch  
7 RV  tik teen naast LV 
& RV  stap rechts opzij met ¼ draai  
  linksom 
8 LV  stap naast RV 
 
Move (R-L, 2xR, L-R, 2xL) Using Hips  
1 RV  stap diagonaal rechts voor  
  (gebruik heupen) 
2 LV  stap diagonaal links voor  
  (gebruik heupen) 
3 RV  stap diagonaal rechts voor  
  (gebruik heupen) 
4 RV  stap diagonaal rechts voor  
  (gebruik heupen) 
5 LV  stap diagonaal links voor  
  (gebruik heupen) 
6 RV  stap diagonaal rechts voor  
  (gebruik heupen) 
7 LV  stap diagonaal links voor  
  (gebruik heupen) 
8 LV  stap diagonaal links voor  
  (gebruik heupen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Step ½ Pivot, & Lock Unwind ½ Turn, Jazz 
Box Into Points 
1 RV  stap voor 
2 R+L ½ draai linksom 
& RV  stap voor 
3 LV  lock achter RV 
4 R+L ½ draai linksom 
5 RV  stap gekruist voor LV 
6 LV  stap achter 
& RV  stap naast LV 
7 LV  tik links opzij 
& LV  stap naast RV 
8 RV  tik rechts opzij 
 
Knee Pops  (w ¼ L), Syncopated Jazz Box 
(Touch) 
1 RV  tik teen voor en duw knie voor 
2 LV duw knie voor en strek R been 
(blijf naar deze muur kijken tot tel 4) 
& R+L laat voeten op de plaats staan en 
  draai L knie ¼ naar links 
3 RV draai knie ¼ naar links 
4  draai hoofd ¼ naar links 
5 RV  stap gekruist voor LV 
6 LV  stap achter 
& RV  stap naast LV 
7 LV  stap gekruist voor RV 
8 RV  tik naast LV 
 
Begin opnieuw 
 


