
 
September 
Choreograaf  : Jo Thompson Szymanski 
Soort Dans  : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen   : 32 
Info   : 130 Bpm  -  Intro 40 tellen, begin bij zang  
Muziek  : "September" by Earth, Wind & Fire  CD: The Essential Earth, Wind & Fire 
 
Step Side, Touch 4x  (Travelling Slightly Fwd) 
1 RV stap rechts opzij en iets naar voor 
2 LV  tik aan naast RV 
3 LV  stap links opzij en iets naar voor 
4 RV tik aan naast LV 
5 RV  stap rechts opzij en iets naar voor 
6  LV  tik aan naast RV 
7 LV  stap links opzij en iets naar voor 
8  RV  tik aan naast LV 
 
Cross, Back, Syncopated Ball Crosses Moving 
Back,& Cross Shuffle  
1 RV  stap gekruist voor LV 
2  LV  stap achter 
& RV  stap rechts opzij en iets achter 
3 LV  stap gekruist voor RV 
4  RV  stap rechts opzij 
& LV  stap links opzij en iets achter 
5 RV  stap gekruist voor LV 
6 LV  stap links opzij 
& RV  stap rechts opzij en iets achter 
7  LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij en iets achter 
8 LV  stap gekruist voor RV 
 
Boogie Swivels Travelling Right 3x, Ball 
Cross, ¼ Turn Right 
1 RV  stap iets rechts opzij en swivel tenen 
  van R+L naar rechts en buig iets 
  door de knieën 
2 R+L swivel hakken iets naar rechts 
& LV  stap naast RV 
3  RV  stap iets rechts opzij en swivel tenen 
  van R+L naar rechts 
4 R+L swivel hakken naar rechts 
& LV  stap naast RV 
5  RV  stap rechts opzij en swivel tenen van 
  R+L naar rechts 
6 R+L swivel hakken naar rechts 
& LV  stap achter 
7 RV  stap gekruist voor LV 
8  LV  stap achter met ¼ draai rechtsom 
 
 
 
 
 
 

 
Optie voor deze 8 tellen: 
1 RV  stap rechts opzij, tenen naar rechts 
2 LV  stap naast RV met tenen naar voor 
3 RV  stap rechts opzij, tenen naar rechts 
4 LV  stap naast RV met tenen naar voor 
5 RV  stap rechts opzij, tenen naar rechts 
6  LV  stap naast RV met tenen naar voor 
7 RV stap gekruist voor LV 
8  LV  stap achter met ¼ draai rechtsom 
 
Back Shuffle, ½ Turn Shuffle, Step ½ Pivot, 
Step, Together 
1 RV  stap achter  
& LV sluit aan  
2 RV stap achter   
3 LV stap ¼ linksom  
&  RV sluit aan   
4 LV stap ¼ linksom   
5 RV  stap voor 
6  R+L ½ draai linksom 
7 RV  grote stap voor 
8  R+L sprongetje op de plaats met voeten 
  naast elkaar 
Optie: vervang tel 8 door: LV stap naast RV 
 
Styling:  
Bij 3e muur tellen 7&8 – 3 sprongetjes naar voor 
met voeten naast elkaar 
 
Begin opnieuw 
 


