
O' Ma Ma ! 
Choreograaf : Kate Sala & Robert Lindsay 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 36 
Info  : 136 bpm Start tegenover elkaar -  aangegeven tijd-richting-aanduiding  
   ̀ geldt voor de partner die op 12:00 start   
Muziek  : “Luna Mezz'o Mare” by Patricio Buanne   CD: The Italian 
Bron  :  
 
Right Vine, ½ Turn Right, Hitch, Walk Back, 
Hitch 
1 RV kleine stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
3 RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
4 LV draai ¼ rechtsom door, hitch 
Bij de volgende 4 passen passeer je elkaar 
achterwaarts met de R schouders langs elkaar 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
7 LV stap achter 
8 RV hitch 
 
'Swing ya pants' Forward Step, Clap,  
Back Step, Slap 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV tik naast RV 
3 LV stap links opzij 
4 RV tik naast LV 
Styling note: Bij tel 1-2 swing je je armen naar 
rechts met duim en wijsvinger op elkaar alsof je 
je broek naar rechts zwaait. 
Bij tel 3-4 hetzelfde, maar dan naar links. 
5 RV stap voor 
6 LV hook achter rechterbeen en klap 
  met R hand de R hand partner 
7 LV stap achter 
8 RV hook achter linkerbeen  en tik  
  met L hand de hak van RV aan 
 
Side Touch, Heel Dig, Back Touch, Pivot ½ 
Turn, Step ½ Pivot, 'I Dip ?, You Dip?' 
1 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV 
2 LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
3 RV tik achter 
4 R+L ½ rechtsom (gewicht op RV) 
5 LV stap voor 
6 L+R ½ rechtsom (gewicht op LV) 
7  partner A buig door de knieën  
  terwijl partner B rust en wijst  
  naar partner B 
8  partner A strek benen 
  terwijl partner B rust 
Note: M.b.t. de tellen 7 -8 kun  je tevoren met je 
partner afspreken wie A of B is. 
 
 
 

 
'I Dip?, You Dip?', Shuffle Linking arms, 
Shuffle Turn R x2 
1  partner B buig door de knieën  
  terwijl partner A rust en wijst  
  naar partner B 
2  partner B strek benen 
  terwijl partner A rust 
Note: met een R shuffle gaan de partners naar 
elkaar toe. 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor en haak de   
  rechterarmen in elkaar. 
Note: het is de bedoeling, dat met 3 shuffles 
ingehaakt een full turn wordt gemaakt. 
5 LV stap schuin voor en start de full  
  turn 
& RV sluit aan 
6 LV stap schuin voor 
7 RV stap schuin voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap schuin voor 
Note: vervolg de full turn in het volgende blok 
 
Shuffle Turn R, Rock Back 
1 LV stap schuin voor en vervolg de  
  full turn 
& RV sluit aan 
2 LV stap schuin voor 
Je staat nu 6:00 uur. 
3 RV rock achter, laat armen los 
4 LV gewicht terug 
 
 
 
Begin opnieuw   


