
 
Lonely Weekend 
Choreograaf : Arne Stakkestad 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Intro 16 tellen, begin op zang / Intro 32 tellen, begin op drums  
Muziek  : "Lonely Weekend" by Alabama Boots 
   "Jailhouse Rock" by Elvis Presley 
   "Jailhouse Rock" by Dave Sheriff 
Bron  :  
 
Hitch Across Touch x2, Hitch Across, Step 
And Elvis Knees, Hold 
1 RV hitch schuin voor L knie 
2 RV tik teen opzij 
3 RV hitch schuin voor L knie 
4 RV  tik teen opzij 
5 RV hitch schuin voor L knie 
& RV stap naast LV 
6 LV draai knie voor R knie (L hak  
  omhoog) 
& LV draai knie terug (L hak neer) 
7 RV draai knie voor L knie (R hak  
  omhoog) 
8  rust 
 
Back Swivel x2, Toe Slides x3, Hold 
1 RV  stap achter 
& R+L draai hakken open 
2 R+L draai hakken terug 
3 LV  stap achter 
& R+L draai hakken open 
4 R+L draai hakken terug 
5 RV  sleep op teen naar achter en zet 
  hak neer 
6 LV sleep op teen naar achter en zet 
  neer 
7 RV  sleep op teen naar achter en zet 
  neer 
8  rust 
 
Step Diagonally Forward, Hold x2, Diagonally 
Forward, Touch, ½ Turn, Scuff 
1 LV  stap schuin rechts voor met  
  L schouder voor 
2  rust en knip vingers L hand voor 
3 RV  stap schuin links voor met  
  R schouder voor 
4  rust en knip vingers R hand voor 
5 LV  stap schuin rechts voor met  
  L schouder voor 
6 RV tik teen naast LV en knip vingers 
  L hand 
7 RV ½ rechtsom en stap voor 
8 LV  scuff naast RV  
  (begin draai rechtsom) 

 
Full Side Turn, Cross Shuffle, Sidestep, Kick 
And Clap, Chassé Left 
1 LV ½ rechtsom en stap opzij 
2 RV ½ rechtsom en stap opzij  
  (beweeg zijwaarts) 
3 LV  kruis over RV 
& RV  stap opzij 
4 LV  kruis over RV 
5 RV  stap opzij 
6 LV  schop schuin rechts voor en klap 
  handen schuin rechts voor 
7 LV  stap opzij 
& RV stap naast LV 
8 LV  stap opzij 
 
Begin opnieuw  
 
Ending: 
De laatste 2 muren zijn instrumentaal. Om de 
dans mooi te eindigen, doe na tel 32 nog één tel: 
hitch R knie schuin voor L knie, buig het hoofd 
naar links en pak de hoed vast met L hand.  
R hand rechts opzij. 
 


