
 
Kick Up Your Heels 
Choreograaf : Ryan Harlow 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  : 220 Bpm  
Muziek  : "I Always Will" by Paul Overstreet 
Bron  :  
 
Step, Touch, Heelsplit 
1 RV stap opzij 
2 LV tik naast RV 
3 LV stap opzij 
4 RV sluit 
5 R+L draai hakken naar buiten 
6 R+L draai hakken terug 
7 R+L draai hakken naar buiten 
8 R+L draai hakken terug 
 
Side-Step, Diagonal, Heeltouch, Hitch 
1 RV stap opzij 
2 LV sleep bij 
3 RV stap opzij 
4  draai lichaam iets schuin links 
5 LV tik hak schuin links 
6 LV hitch 
7 LV tik hak schuin links 
8 LV hitch 
 
Square 
1-2 LV stap iets opzij 
3-4 RV stap gekruist voor LV 
5-6 LV stap achter 
7-8 RV sluit 
 
Charleston-Movements 
1  til gebogen L been zijwaarts / 
  draai R hak uit; 
  gebogen armen van lichaam af 
2  sluit voeten en armen  
3  til gebogen R been zijwaarts /  
  draai L hak uit;  
  gebogen armen van lichaam af 
4  sluit voeten en armen  
5  til gebogen L been zijwaarts / 
  draai R hak uit; 
  gebogen armen van lichaam af 
6  sluit voeten en armen  
7  til gebogen R been zijwaarts /  
  draai L hak uit;  
  gebogen armen van lichaam af 
8  sluit voeten en armen  
   
 
  
 

 
Step, Touch, Swivel 
1 LV stap opzij 
2 RV tik naast LV 
3 RV stap opzij 
4 LV tik naast RV 
5 LV stap opzij 
6 RV sluit 
7 R+L draai hakken naar rechts 
8 R+L draai hakken naar links 
 
Slapstick-Movements 
1-2 RV stap met gestrekt been schuin  
  rechts voor; gebogen armen /  
  vuisten 'zwaaien' naar rechts 
3-4 LV sleep uitgedraaid bij, achter RV, 
  gebogen armen / vuisten  
  'zwaaien' naar links 
5-6 RV stap met gestrekt been schuin  
  rechts voor; gebogen armen /  
  vuisten 'zwaaien' naar rechts 
3-4 LV sleep uitgedraaid bij, achter RV, 
  gebogen armen / vuisten  
  'zwaaien' naar links 
 
Staccato Rocks, Turn CCW 
1-2 RV stap met gestrekt been schuin  
  rechts voor; gebogen armen /  
  vuisten 'zwaaien' naar rechts     
3-4 LV gewicht abrupt (staccato) terug   
5-6 RV gewicht abrupt (staccato) terug   
7-8 R+L ½ draai (staccato) linksom,  
  gewicht eindigt op RV 
 
Step, Drag, Hitch, Hinch 
1  LV stap voor 
2 RV sleep bij 
3 LV stap voor 
4 RV hitch 
5-6  hang met lichaam naar achter /  
  gestrekt standbeen naar relevé 
7 RV stap achter 
8 LV stap achter 
 
Begin opnieuw 
 


