
 
K & N Funk 
Choreograaf : Kathy Brown & Nancy Morgan 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermedia te   
Tellen  : 48 
Info  : Start 16 sec. na de heavy beat  
Muziek  : "Connected" by Stereo MC's 
Bron  :  
 
Cross-Rock-Together, Cross-Rock-Together, 
Step, ½ Pivot, 2 Count Full Turn To Left 
1 RV  rock gekruist voor LV 
& LV gewicht terug 
2 RV  stap naast LV 
3 LV  rock gekruist voor RV 
& RV gewicht terug 
4 LV  stap naast RV 
5 RV  stap voor 
6 R+L ½ draai linksom (gewicht op LV) 
7 RV  stap voor met ½ linksom 
8 LV  stap voor met ½ linksom 
 
Rock Forward And Together, Bounce 3 Times 
As You Turn ¼ To Left, Body Roll, Knee Roll 
1 RV  rock voor 
& LV gewicht terug  
2 RV  stap naast LV 
3&4 R+L voeten naast elkaar, leun  
  bovenlichaam naar voor, bons  
  hakken 3x op de vloer en draai  
  hierbij ¼ linksom 
5- 6  body roll omhoog  
  (begin met de borst) 
optie: bons hierbij 3x totdat je weer recht staat 
7- 8 LV rol knie van binnen naar buiten 
 
Knee Roll With ¼ Turn To Right, Coaster 
Step, Step, ¾ Turn Hook, Step-Lockstep 
1- 2 RV rol knie van binnen naar buiten  
  en draai hierbij ¼ rechtsom 
3 RV  stap achter 
& LV  stap naast RV 
4 RV  stap voor 
5 LV  stap voor 
6 RV ¾ rechtsom en hook gekruist  
  voor L enkel 
7 RV  stap voor 
& LV  lock achter RV 
8 RV  stap voor 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Funky Hip Bumps, Sailor Shuffle, ½ Turn 
Coaster Step 
1 LV tik teen voor en bump heup voor 
&  bump heup voor 
2  bump heup voor 
  (eindig met gewicht op LV) 
3 RV  tik teen voor en bump heup voor 
&  bump heup voor 
4  bump heup voor 
  (eindig met gewicht op RV) 
5 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts opzij 
6 LV  stap op de plaats 
7 RV  stap achter 
& LV  stap naast RV met ¼ rechtsom 
8 RV  stap voor met ¼ rechtsom 
 
Out, Out, 2 Funky Shoulder Shrugs, Walk, 
Walk 
1 LV  stap diagonaal links voor 
2 RV  stap diagonaal rechts voor  
  (voeten schouderbreedte uit  
  elkaar) 
3&4  leun naar rechts en bons  
  schouder 3x 
optie: handen omlaag opzij met palmen naar de 
vloer en vingers naar buiten 
5&6  leun naar links en bons schouders 
  3x 
optie: handen omlaag opzij met palmen naar de 
vloer en vingers naar buiten 
7 RV  stap voor 
8 LV  stap voor 
 
Begin opnieuw 
 


