
My Sudden Emotion 
Choreograaf : David J. McDonagh 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 73/146 Bpm  
Muziek  : "Privat Emotion" by Ricky Martin – start na 48 tellen 
   "Sudden Drop" by David Kersh, start na 64 tellen 
Bron  :  
 
Coaster Step, Side -Rock, Cross-Point, 
Syncopated Jazz Box [¼-R], Step Pivot [½-R], 
Step-Heel 
1 RV  stap achter 
& LV  stap naast RV 
2 RV  stap voor 
& LV  rock naar links 
3 RV gewicht terug 
& LV  stap gekruist voor RV 
4 LV  tik teen links 
5 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap achter 
6 RV  stap ¼ draai rechtsom 
& LV  stap voor 
7 L+R ½ draai rechtsom 
& LV  stap voor 
8 RV  tik hak voor 
 
Cross Chassé, Side -Rock, Turn-Touch [½-L], 
Vaudeville Steps  
1 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap naar links 
2 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  rock naar links 
3 RV gewicht terug en begin ½ draai  
  linksom 
& LV  stap naar links en maak de ½  
  draai linksom af 
4 RV  tik teen naast RV 
5 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  klein stapje naar achter 
6 RV  tik hak diagonaal rechts 
& RV  klein stapje naar achter 
7 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  klein stapje naar achter 
8 LV  tik hak diagonaal links 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rondé Turn [½-L], Ball-Cross x2, Heel 
Bounces [½-L], Ball-Step, Heel Twists 
1 LV  zet neer 
& RV  zwaai tenen in een cirkel van  
  rechts naar links, eindig met RV 
  voor LV maak ½ draai linksom 
& LV  stap achter 
3 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap achter 
4 RV  stap gekruist voor LV 
5 R+L  bounce hielen 3 keer en maak  
  tegelijkertijd ½ draai linksom 
& RV  stap voor 
7 LV  stap voor 
& R+L hakken naar links 
8 R+L hakken terug naar het midden 
 
Side Switches, Heel Switch, Touch/Knee 
Switch, Kick-Ball-Point, &-Knee-Click-
Head/Turn 
1 RV  tik teen rechts 
& RV  stap naast LV 
2 LV  tik teen links 
& LV  stap naast RV 
3 RV  tik hiel voor 
& RV  stap naast LV 
4 LV  tik teen voor en duw tegelijk L- 
  knie naar voor 
& LV  tik naast RV 
5 LV  schop voor 
& LV  stap naast RV 
6 RV  wijs teen naar rechts en duw  
  tegelijk R-knie naar rechts 
& RV knie omhoog naar links 
7 RV knie omhoog naar rechts 
& RV knie blijft omhoog knip R- 
  vingers rechts 
8 R+L blijf in positie staan – draai hoofd 
  scherp naar rechts en draai op  
  ¼ draai rechtsom 
 
Begin opnieuw 
 
 
Tag: 
Na de 2e muur (home-muur) worden alleen de 
eerste 12 tellen  (t/m tel 4 van 2e blokje) gedanst; 
begin dan weer opnieuw 


