
 
Keep Up Don't Lose Your Breath 
Choreograaf : Roy Hadisubroto 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 119 Bpm  
Muziek  : "Lose My Breath" by Destiny's Child 
Bron  :  
 
Locking, Full Turn, Shoulder Roll, Step, Step, 
Tap, Tap 
1 R+L voeten uit elkaar, ellebogen naar 
  buiten, onderarmen omhoog,  
  vuisten gebald 
&  ellebogen naast het lichaam,  
  armen naar voren, vuisten gebald 
2  draai bovenlichaam naar links, R 
  elleboog voor (beweging van zij 
  naar voor), handen in een vuist 
3-4 R+L hele draai rechtsom, eindig met  
  beide voeten naast elkaar 
5  schouderrol naar achter met  
  lichte bodyroll beweging  
  (van hoofd naar voeten) 
& RV stap achter 
6 LV stap naast 
7 RV tik teen opzij 
& RV stap naast 
8 LV tik teen opzij 
& LV stap naast 
 
Turn ¼, Turn ¼, Turn ½, Hitch, Pop, Pop, 
Snake Roll, Contraction with Raised Knee 2x 
1 RV ¼ draai rechtsom, stap voor  
2 LV ¼ draai rechtsom, stap naast. 
3 RV ½ draai rechtsom, grote stap  
  opzij (3:00) 
4 LV hitch 
5 LV slide naar links, met gewicht op 
  RV en draai R knie naar buiten  
  op bal van RV 
& RV draai R knie naar binnen op bal  
  RV 
6  snake roll naar links  
  (gewicht eindigt op LV) 
7 RV breng R knie omhoog en trek  
  lichaam samen, duw ellebogen  
  voor 
&  strek lichaam weer uit  
  (R knie blijft hoog) 
8  trek lichaam weer samen  
  (R knie hoog), ellebogen voor 
 
 
 
 

 
Sailor Step, Sailor Step ¼ Turn, Brooklyn Up 
Rock, Jump 
1 RV kruis achter 
& LV stap opzij 
2 RV stap opzij, ¼ draai linksom  
  (gezicht 9:00) 
3 LV kruis achter 
& RV stap opzij 
4 LV stap opzij 
5 RV spring voor 
6 RV spring achter, schop LV voor 
7 RV schop voor 
& LV schop voor 
8 R+L spring met beide voeten uit  
  elkaar 
 
Contraction 2x, Step, Turn ½, Touch, Skeets, 
Kick, Out, Out 
1  trek lichaam samen, naar voor,  
  ellebogen naar voor 
&  strek lichaam weer uit 
2  trek lichaam samen over de R  
  diagonaal, ellebogen naar voor,  
  gewicht op LV 
&  strek lichaam weer uit 
3 RV stap opzij (12:00) 
4 LV kruis achter, ½ draai linksom  
  (gezicht 3:00) 
5 LV skeet naar L 
6 RV skeet naar R 
7 LV schop voor 
& LV stap opzij 
8 RV stap opzij 
 
Begin opnieuw 
 
 


