
 
Noise 
Choreograaf : Karen Looker (Kaz) 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  : 110 - 128 Bpm   -   Intro 48 tellen, begin bij zang  
Muziek  : "Noise" by Lonestar   CD: Coming Home 
   "You Make Me Feel (Mighty Real)" by  Bronski Beat 
Bron  :  
 
 
Side rock, cross shuffle, side rock, sailor 1/4 turn 
1- 2 RV rock opzij , rock terug op LV  
3&4 RV stap gekruist voor LV , LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV  
5- 6 LV rock opzij , rock terug op RV  
7&8 ¼ draai linksom en LV stap gekruist achter RV , RV stap opzij, LV stap opzij 
 
Step 1/2 pivot, right shuffle, step, hold and step, touch 
1- 2 RV stap voor, pivot ½ draai linksom 
3&4 RV shuffle naar voor  (rechts,links,rechts) 
5- 6 LV stap voor, rust 
&7-8 RV stap naast LV ,LV stap voor, RV tik naast LV  
 
Backward diagonal step and touch x2, walk forward x2, walk backward x 2 
1- 2 RV stap rechts diagonaal achter ,LV tik naast RV 
3- 4 LV stap links diagonaal achter ,RV tik naast LV  
5- 6 RV stap echts diagonaal voor, LV stap links diagonaal voor 
7- 8 RV stap terug naar achter , LV stap naast RV  
(Optie: op tel 5-8 en alleen bij de woorden “Noise”, en “driving me crazy”, handen tegen je hoofs tot tel 8) 
 
Full turn right, touch, side chasse, back rock, recover 
1- 2 RV stap opzij met ¼ draai rechtsom, LV stap achter met ½ draai rechtsom 
3- 4 RV stap opzij met ¼ draai rechtsom ,LV tik naast RV  
5&6 LV stap opzij ,RV stap naast LV ,LV stap opzij 
7- 8 RV rock gekruist achter LV , rock terug op LV  
 
1/2 monterey turn, rocking chair 
1- 2 RV tik opzij , op bal van LV ½ draai rechtsom en RV stap naast LV  
3- 4 LV tik opzij ,LV stap naast RV  
5- 6 RV rock voor, rock terug op LV  
7- 8 RV rock achter, rock terug op LV  
 
Kick ball change, 1/4 pivot, kick ball change, 1/4 pivot 
1&2 RV schop voor, RV stap naast LV , LV stap naast RV  
3- 4 RV stap voor, pivot ¼ draai linksom 
5&6 RV schop voor, RV stap naast LV ,LV stap naast RV  
7- 8 RV stap voor, pivot ¼ draai linksom 
 
 
Herhaal alles 
 
 
Restarts: alleen bij Lonestar , dans de tweede muur t/m tel 40 en begin opnieuw bij tel 1 
            Dans de zesde muur t/m tel 24 en begin opnieuw bij tel 1 
 
 


