
Play It Loud! 
Choreograaf : Gloria Johnson 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  :   
Muziek : "Play It Loud" by Chris Cagle  
Bron  : 
 
Chassé Right And Left 
1 RV  stap opzij 
& LV  sluit aan 
2 RV  stap opzij 
& LV  sluit aan 
3 RV  stap opzij 
4 LV  stamp naast RV 
5 LV  stap opzij 
& RV  sluit aan 
6 LV  stap opzij 
& RV  sluit aan 
7 LV  stap opzij 
8 RV  stamp naast LV 
 
Syncopated Hip Bumps  
1 RV  stap diagonaal voor 
  en bump heupen  
  rechts 
&  bump heupen links 
2  bump heupen rechts 
3 LV  stap diagonaal voor 
  en bump heupen  
  links 
&  bump heupen rechts 
4  bump heupen links 
5 RV  stap diagonaal voor 
  en bump heupen  
  rechts 
&  bump heupen links 
6  bump heupen rechts 
7 LV  stap diagonaal voor 
  en bump heupen  
  links 
&  bump heupen rechts 
8  bump heupen links 
 
Walks Back With ¼ Turn, 
Walks Back 
1 RV  stap achter 
2 LV  stap achter 
3 RV stap achter met ¼  
  draai rechtsom  
4 LV  schop voor 
5 LV  stap achter 
6 RV  stap achter 
7 LV  stap achter 
8 RV  schop voor 
 
 
 
 

 
¼ Turning Heel Jacks 
(Vaudeville Steps) 
Maak tijdens de volgende 
stappen in totaal ¼ draai 
rechtsom (zet hierbij de voeten 
telkens iets diagonaal) 
& RV  stap achter 
1 LV  tik hak voor 
& LV  stap achter 
2 RV  stap over LV 
& LV  stap achter 
3 RV  tik hak voor 
& RV  stap achter 
4 LV  stap over RV 
& RV  stap achter 
5 LV  tik hak voor 
& LV  stap achter 
 6 RV  stap over LV 
& LV  stap achter 
7 RV  tik hak voor 
& RV  stap achter 
8 LV  stap over RV 
 
½ Vine Right, Triple -In-Place, 
½ Vine Left, Triple -In-Place 
1 RV  stap opzij 
2 LV  stap achter RV 
3 RV  stap op de plaats  
& LV stap op de plaats  
4 RV stap op de plaats 
5 LV  stap opzij 
6 RV  stap achter LV 
7 LV  stap op de plaats 
& RV stap op de plaats 
8 LV stap op de plaats 
 
Rock-Step, Coaster Step, Rock-
Step, Coaster Step 
1 RV  rock voor 
2 LV gewicht terug 
3 RV  stap achter 
& LV  stap naast RV 
4 RV  stap voor 
5 LV  rock voor 
6 RV gewicht terug 
7 LV  stap achter 
& RV  stap naast LV 
8 LV  stap voor 
 
Begin opnieuw 
 

 
Tag:  
The "Caglejacks" (Wordt gedanst 
na de 2e en 4e muur (tijdens het 
refrein) 
1 RV  stamp iets opzij 
2  rust 
3 R+L R hak en L teen  
  swivel rechts 
& R+L L hak en R teen  
  swivel rechts 
4 R+L R hak en L teen  
  swivel rechts 
5 R+L R hak en L teen  
  swivel links 
6  rust 
7 R+L R hak en L teen  
  swivel links 
& R+L L hak en R teen  
  swivel links 
8 R+L swivel naar midden 
  en zet teen en hak 
  neer  
 (Alternatief swivel tenen van 
beide voeten in dezelfde richting, 
dan beide hakken in dezelfde 
richting) 
 
Einde van de dans: 
Na de 4e (na de 2e keer 
caglejacks) dans de eerste 16 
tellen en begin dan weer 
opnieuw. Je eindigt de dans dan 
op 8 van het 6e blokje. 
 


