
Linda Lu 
Choreograaf : Neil Hale 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  :   
Muziek  : "Linda Lu" by Lee Greenwood 
   "Linda Lu" by Ricky Van Shelton 
Bron  :  
 
Toes Forward, Side , Cross-Ball-Change, Toes 
Forward, Side , Cross-Ball-Change  
1 RV tik teen voor 
2 RV tik teen rechts opzij 
3 RV kruis achter LV 
& LV  stap links opzij 
4 RV stap rechts opzij 
5 LV tik teen voor 
6 LV tik teen links opzij  
7 LV kruis achter RV 
& RV stap rechts opzij 
8 LV stap links opzij 
  
&-Cross, Side, Behind, Side, &-Cross, Side, 
Behind, Side   
& RV  kleine stap achter  
1 LV kruis over RV 
2 RV stap opzij 
3 LV kruis achter RV 
4 RV stap opzij  
& LV  kleine stap achter  
5 RV kruis over LV 
6 LV stap opzij  
7 RV kruis achter LV 
8 LV stap opzij  
  
Out-Out, Clap, In-In, Clap, Cross, Turn, 
Down, Clap  
& RV  stap rechts opzij 
1 LV  stap links opzij    
  (schouderbreedte) 
2  rust en klap 
& RV  stap naar midden 
3 LV  stap naar midden (voeten bijeen) 
4  rust en klap 
5 RV kruis over LV (buig knieën) 
6 R+L ½ draai linksom (strek knieën en 
  blijf op de bal van je voeten  
  staan) 
7 R+L zet hakken neer 
8  rust en klap 
  
  
  
   
  
 
 

 
Out-Out, Clap, In-In, Clap, Out-Out, In-In, 
Out-Out, In-In  
& RV  stap rechts opzij 
1 LV  stap links opzij  
  (schouderbreedte) 
2  rust en klap 
& RV  stap naar midden 
3 LV  stap naar midden (voeten bijeen) 
4  rust en klap 
beweeg naar achter bij de volgende 4 tellen  
& RV  kleine stap achter (out) 
5 LV  kleine stap achter (out)  
& RV  stap naar midden (in) 
6 LV  stap naar midden (in)  
& RV  kleine stap achter (out) 
7 LV  kleine stap achter (out) 
& RV  stap naar midden (in) 
8 LV  stap naar midden (in) 
   
"Wiggle  Walks" Forward:  
1 RV  ¼ draai linksom, stap voor en  
  bump heupen rechts 
2  bump heupen rechts 
3 LV  ¼ draai rechtsom, tik naast RV  
  en kijk terug naar voor 
4  rust en klap  
5 LV  ¼ draai rechtsom, stap voor en  
  bump heupen links 
6  bump heupen links 
7 RV  ¼ draai linksom, tik naast LV en 
  kijk terug naar voor 
8  rust en klap 
 
"Wiggle  Walks" Forward:  
1 RV  ¼ draai linksom, stap voor en  
  bump heupen rechts 
2  bump heupen rechts 
3 LV  ¼ draai rechtsom, tik naast RV  
  en kijk terug naar voor 
4  rust en klap  
5 LV  ¼ draai rechtsom, stap voor en  
  bump heupen links 
6  bump heupen links 
7 RV  ¼ draai linksom, tik naast LV en 
  kijk terug naar voor 
8  rust en klap  
  
Begin opnieuw 


