
 
Oh So Suddenly! 
Choreograaf : Susan Beaumont 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  : Begin bij zang  
Muziek  : "Suddenlee I See" by  KT Unstall  CD: Eye To The Telescope 
Bron  :  
 
 
Cross tap tap cross tap tap Right shuffle mambo step 
1&2 RV stap gekruist voor LV, LV tik opzij 2x 
3&4 LV stap gekruist voor RV, RV tik opzij 2x 
5&6 RV shuffle naar voor  (rechts,links,rechts) 
7&* LV rock voor, rock terug op RV, LV stap naast RV  
 
Ronde triple step Ronde triple step Triple ½ turn turn 
&1&2 RV zwaai naar achter, RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap naast LV  
&3&4 LV zwaai naar achter, LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap naast RV  
5&6 RV triple ½ draai rechtsom  (rechts,links,rechts) 
7- 8 LV stap achter met ½ draai rechtsom, RV stap voor met ½ draai rechtsom 
 
Mambo forward Apple jacks x 2 
1&2 LV rock voor, rock terug op RV, LV stap naast RV  
&3 Gewicht op LV hak en RV teen draai naar links, draai terug naar het midden  
&4 Gewicht op LV teen en RV hak draai naar rechts , draai terug naar het midden 
5&6 RV rock voor, rock terug op LV ,RV stap naast LV  
&7 Gewicht op RV hak en LV teen draai naar rechts , draai terug naar het midden 
&8 Gewicht op LV hak en RV teen draai naar links ,draai terug naar het midden 
 
Turn tap tap Turn tap tap cross tap tap sailor ¼ L 
1&2 ½ draai rechtsom en RV stap opzij, LV tik opzij 2x 
3&4 ½ draai rechtsom en LV stap opzij, RV tik opzij 2x 
5&6 RV stap gekruist voor LV ,LV tik opzij 2x 
7&8 LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij met ¼ draai linksom, LV stap opzij 
 
Right shuffle step clap clap mambo step coaster step 
1&2 RV shuffle naar voor  (rechts,links,rechts) 
3&4 LV stap voor, klap handen 2x 
5&6 RV rock voor, rock terug op LV, RV stap naast LV  
7&8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
Modified Jazz box x 2 
1&2& RV stap gekruist voor LV, LV tik achter RV, LV stap achter, RV tik gekruist voor LV  
3&4 RV stap opzij, LV tik naast RV, LV stap naast RV  
5&6& RV stap gekruist voor LV, LV tik achter, LV stap achter, RV tik gekruist voor LV  
7&8 RV stap opzij, LV tik naast RV, LV stap naast RV  
 
Herhaal alles 
 
Restarts: dans de eerste en derde muur t/m tel 44 en begin opnieuw bij tel 1 
 
 


