
 

On The Rocks 
Choreograaf : James "JP" Potter, Bracken Ellis & Amy Kempster 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 100 Bpm  
Muziek  : "Mr. Bartender" by Sugar Ray 
Bron  :  
 
¼ Sailor, Brush & Press, ¼ Sailor, Step, Touch 
1 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap links opzij met ¼ linksom 
3 RV  brush voor 
& RV hitch met ¼  draai linksom 
4 RV  zet rechts opzij 
5 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts opzij 
6 LV  stap links opzij met ¼ linksom 
7 RV  stap voor 
8 LV  tik aan naast RV 
 
Tap, Tap, Step, Cross, Back & ¼ Turn, ¼ 
Pivot, Twist & Twist 
1 LV  tik teen diagonaal links voor 
& LV  tik teen diagonaal links voor 
2 LV  stap diagonaal links voor 
3 RV  stap gekruist voor LV 
4 LV  stap achter 
& RV  stap rechts opzij met ¼ rechtsom 
5 LV  stap voor 
6 L+R ¼ draai rechtsom 
7 R+L  draai hakken naar rechts 
& R+L draai hakken naar links 
8 R+L draai hakken naar rechts met ¼ 
  draai linksom (gewicht op RV) 
Optie: tel 7&8: Laat R-schouder zakken op tel 7, 
L-schouder op &, R-schouder op tel 8 
 
Coaster Step, Kick & Point, Kick & Point, 
Snap Up and Side with ¼ Left 
1 LV  stap achter 
& RV  stap naast LV 
2 LV  stap voor 
3 RV  schop voor 
& RV  stap iets voor 
4 LV  tik links opzij 
5 LV  schop voor 
& LV  stap iets voor 
6 RV  tik rechts opzij 
7  R-hand knip vingers omhoog  
  (elleboog gebogen, op   
  hoofdhoogte) 
8  R-hand knip vingers op   
  borsthoogte – duw elleboog naar 
  rechts en maak ¼ draai linksom 
  (gewicht op RV) 
 

 
Step Forward, ½ Turn, & Cross, Step Back, 
Touch, Hip Walks, Drag 
1 LV  stap voor 
2 RV  stap voor met ½ draai linksom 
& LV  sleep iets gekruist voor RV 
3 RV  stap achter 
4 LV  tik iets voor RV 
5 LV  stap diagonaal links voor en rol  
  heupen van voor naar links 
6 RV  stap diagonaal rechts voor 
  en rol heupen van voor naar  
  rechts 
7 LV  stap diagonaal links voor en rol  
  heupen van voor naar links 
8 RV  grote stap rechts opzij 
 
Begin opnieuw 


