
Let's Get Loud 
Choreograaf : Leonie Smallwood 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  : Intro 31 tellen 
Muziek  : "Let's Get Loud" by Jennifer Lopez 
Bron  :  
 
Side Ball Changes, Kick, Kick & Tap 
& RV  stap opzij 
1 LV  stap op de plaats  
2 RV  stap voor 
& LV  stap opzij 
3 RV  stap op de plaats  
4 LV  stap voor 
& RV  stap opzij 
5 LV  stap op de plaats  
6 RV  schop voor 
7 RV  schop opzij 
8 RV  tik teen achter 
 
Scuff Out-Out, Twist Turn & Roll, Kick Ball 
Change 
1 RV  scuff naast LV 
& RV  stap opzij 
2 LV  stap opzij 
3 R+L  hakken ¼  linksom 
4 R+L hakken ½ rechtsom (lichaam ½ draai 
  linksom) 
5-6  rol lichaam omhoog 
7 RV  schop voor 
& RV  stap naast LV 
8 LV  stap op de plaats 
 
Hip Rocks, Hip Roll 
1 RV  stap rechts diagonaal voor en duw  
  heupen voor 
2  duw heupen achter 
3 RV  stap rechts diagonaal achter en duw 
  heupen achter 
4  duw heupen voor 
5- 8 RV  stap opzij en draai heupen rechtsom 
  (eindig met gewicht op LV) 
 
Scuff Out-Out, Twist Turn & Roll, Kick Ball 
Change 
1 RV  scuff naast LV 
& RV  stap opzij 
2 LV  stap opzij 
3 R+L  draai hakken ¼ linksom 
4 R+L draai hakken ½ rechtsom (Lichaam 
  ½ draai linksom) 
5- 6  rol lichaam omhoog 
7 RV  schop voor 
& RV  stap naast LV 
8 LV  stap op de plaats  
 
 
 
 
 
 

 
Step Drag, Double Clap, Hips  
1 RV  grote stap rechts diagonaal voor 
2 LV  sleep naar RV 
3  rust 
&   klap 
4  klap 
5 LV  stap opzij en bump heupen links 
6  bump heupen rechts  
7  bump heupen links 
8  bump heupen rechts  
 
Step Drag, Double Clap, Hips (or same again other 
foot) 
1 LV  grote stap links diagonaal voor 
2 RV  sleep naar LV 
3  rust 
&  klap  
4  klap 
5 RV  stap opzij en bump heupen rechts 
6  bump heupen links 
7  bump heupen rechts  
8  bump heupen links 
 
Rock Turning Shuffles Back, Rock 
1 RV  rock voor 
2 LV rock terug   
3 RV  ¼ linksom, stap opzij 
& LV sluit aan 
4 RV ¼ linksom, stap achter 
5 LV  ¼ rechtsom, stap opzij 
& RV sluit aan 
6 LV ¼ rechtsom, stap achter 
7 RV  rock achter 
8 LV rock terug  
 
Body Pops  (tricky one to explain, ya kinda -) 
1 RV  stap voor en duw billen naar achter 
&  buig knieën en billen terug 
2  buig knieën en billen naar achter 
&  billen terug en knieën recht 
3  billen naar achter 
&  ,billen terug en knieën gebogen 
4  billen terug 
&  billen terug en gewicht op RV  
5 LV  stap voor en duw billen naar achter 
&  buig knieën en billen terug 
6  buig knieën en billen naar achter 
&  billen terug en knieën recht 
7  billen naar achter 
&  billen terug en knieën gebogen 
8  billen terug 
&  billen terug en gewicht op LV   
 
Begin opnieuw 


