
 
Impressions 
Choreograaf  :  
Soort Dans  : 2 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen   : 56  
Info   : 128 Bpm – Intro 16 tellen. Deel A wordt slechts één keer tijdens het 2e  gedeelte 
    van het intro gedaan. Start in de 3e positie.  
Muziek  : "That Don’t Impress Me Much" by Shania Twain (Dance Mix) 
Bron   :  
 
Deel A: 
Right Heel To Left Instep, Left Leg 
Straight- Heel Lifts  
1           RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
2           LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer  
3 RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt  
4          LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer 
5          RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
6          LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer  
7 RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
8           LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer 
 
Right Heel To Left Instep, Left Leg 
Straight- Heel Lifts 
1           RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
2           LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer  
3 RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt  
4          LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer 
5          RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
6          LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer  
7 RV  duw hak in de vloer  
  terwijl de L hak van de 
  vloer komt 
8           LV  zet neer (been gestrekt), 
  R hak komt iets van de 
  vloer 
 knip met de vingers van de R hand  
 

 
Deel B: 
Kick-Kick-Back-Fwd-Fwd, ½ Turn 
Left, Step, Hip Bumps  
1           RV  schop voor  
2 RV  schop voor  
& RV  stap achter  
3 LV  kleine stap voor  
4 RV  stap voor  
5 R+L ½ draai linksom 
6 RV  stap voor  
7  bump heupen rechts voor 
&  bump heupen links  
  achter  
8  bump heupen rechts voor  
 
Mashed Potatoes Back, Scuff-Scoot-
Step  2x 
& R+L hakken uit elkaar  
1 RV  stap achter LV, hakken 
  bij elkaar  
& R+L hakken uit elkaar  
2 LV  stap achter RV, hakken 
  bij elkaar  
& R+L hakken uit elkaar  
3 RV  stap achter LV, hakken 
  bij elkaar 
& R+L hakken uit elkaar  
4 LV  stap achter RV, hakken 
  bij elkaar 
5 RV  scuff voor  
& LV scoot voor  
6 RV  stap voor  
7 LV  scuff voor  
& RV scoot voor  
8 LV  stap voor  
 
Back-Tog-Back ½ Turn, Step, Elvis 
Roll (Right Knee), Chassé Right  
1 RV  stap achter 
2 LV  stap naast RV 
3 RV  stap terug met ½ draai  
  rechtsom 
4 LV  klein stap opzij  
5 RV draai knie rond 
6 LV draai knie rond   
7 RV  stap opzij 
& LV  sluit aan 
8 RV  stap opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kick 2x, Vine Left ¼ Turn, Step-Hitch 
2x  
1 LV  schop voor  
2 LV  schop voor  
3 LV  stap opzij 
& RV  stap achter LV 
4 LV  stap ¼ draai linksom en 
  trek R knie op  
5 RV  stap voor  
6 LV trek knie op 
7 LV  stap voor  
8 RV trek knie op   
 
Walk Back, Hitch ¼ Turn Left, Walk 
2x, Elvis Roll (Right Knee)  
1 RV  stap achter 
2 LV  stap achter  
3 RV stap achter  
4 LV trek knie op met ¼ draai 
  linksom 
5 LV  stap voor  
6 RV  stap naast LV  
7 RV draai knie rond  
8 LV draai knie rond  
 
Chassé Right, Kick 2x, Vine Left, 
Hitch  
1 RV  stap opzij 
& LV  sluit aan 
2 RV  stap opzij 
3 LV  schop voor 
4 LV  schop voor  
5 LV  stap opzij 
6 RV  stap achter LV 
7 LV  stap opzij 
8 RV trek knie op  
 
Step Back, Hold, Swing Arm Around 
To Front And Point  
1        RV  grote stap achter en strek 
  R arm naar achter  
2        leun licht naar achter en 
  breng L hand naar L dij  
3          breng gestrekte arm over 
  schouder naar voor  
  draaiende  beweging)  
4         breng gewicht naar voor 
  en wijs met R wijsvinger 
  voor  
5  wijs R wijsvinger voor  
6  wijs R wijsvinger voor  
7  wijs R wijsvinger voor  
8  wijs R wijsvinger voor  
 
Begin opnieuw 
 


