
Summer Fiesta 
Choreograaf : Lewis Lee 
Soort Dans  : 4 wall phrased line dance      
Niveau   : Intermediate   
Tellen   : deel A 36, deel B 44 
Info   : 100 Bpm  -  Dansvolgorde: A-A, B, A-A, B, A-A  
Muziek   : "King Africa" by El Humahuaqueno 
Bron   :  
 
DEEL A:  
Samba Whisks Right Then Left, 
Repeat  
1 RV stap rechts opzij  (lichaam 
  iets links gedraaid)  
& LV  rock gekruist achter RV 
2 RV gewicht terug 
3 LV stap links opzij (lichaam 
  iets rechts gedraaid)  
& RV  rock gekruist achter LV 
4 LV gewicht terug 
5 RV stap rechts opzij (lichaam 
  iets links gedraaid)  
& LV  rock gekruist achter RV 
6 RV gewicht terug 
7 LV stap links opzij (lichaam 
  iets rechts gedraaid)  
& RV  rock gekruist achter LV 
8 LV gewicht terug  
 
Modified Back Mambo Steps 
Completing Full Turn Left 
& RV ¼  linksom en hitch 
1 RV  rock achter 
& LV gewicht terug 
2 RV  stap naast LV 
& LV ¼ linksom en hitch 
3 LV  rock achter 
& RV gewicht terug 
4 LV  stap naast RV 
& RV ¼  linksom en hitch 
5 RV  rock achter 
& LV gewicht terug 
6 RV  stap naast LV 
& LV ¼ linksom en hitch 
7 LV  rock achter 
& RV gewicht terug 
8 LV  stap naast RV 
 
Syncopated Hips Moving Forward 
Right Then Left, Repeat 
1 RV  stap voor, duw heup voor 
&  duw heup achter 
2  duw heup voor  

 (gewicht op RV) 
3 LV  stap voor, duw heup voor 
&  duw heup achter 
4  duw heup voor  
  (gewicht op LV) 
5 RV  stap voor, duw heup voor 
&  duw heup achter 
6  duw R heup voor   
  (gewicht op RV) 
7 LV  stap voor, duw heup voor 
&  duw heup achter 
8  duw heup voor  
  (gewicht op LV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knee Swivel (L,R,L,R), R Side 
Mambo, Knee Swivel (R,L,R,L), L 
Side Mambo 
1 R+L hitch R knie en draai   
  knieën links diagonaal 
& R+L draai knieen rechts   
 diagonaal 
2 R+L draai knieen links   
  diagonaal  
& R+L draai knieen rechts   
 diagonaal  
3 RV  rock rechts opzij 
& LV gewicht terug 
4 RV  stap naast LV 
5 R+L hitch L knie en draai   
  knieen rechts diagonaal  
& R+L draai knieen links 
  diagonaal  
6 R+L draai knieen rechts   
 diagonaal  
& R+L draai knieen links   
  diagonaal  
7 LV  rock links opzij 
& RV gewicht terug 
8 LV  stap naast RV 
 
R Fwd Mambo, Stomp x3 (¼ - L) 
1 RV  rock voor 
& LV gewicht terug 
2 RV  stap naast LV 
3 LV ¼ linksom en  stamp 
& RV  stamp naast LV 
4 LV  stamp naast RV 
 
DEEL B:  
Syncopated Cross-Ball-Cross 
Travelling Left 
1 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
2 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
3 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
4 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
5 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
6 RV  stap gekruist voor LV 
 
Syncopated Cross-Ball-Cross 
Travelling Right 
1 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
3 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
4 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
5 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
6 LV  stap gekruist voor RV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spot Full Turn Right (Trave lling 
Volta) (maak  hele draai rechtsom) 
1 RV draai iets rechtsom en  
  sleep gekruist voor LV 
& LV  stap op bal van voet links 
  opzij en iets achter 
2 RV draai iets rechtsom en  
  sleep gekruist voor LV 
& LV  stap op bal van voet links 
  opzij en iets achter 
3 RV draai iets rechtsom en  
  sleep gekruist voor LV 
& LV  stap op bal van voet links 
  opzij en iets achter 
4 RV draai iets rechtsom en  
  sleep gekruist voor LV 
& LV  stap op bal van voet links 
  opzij en iets achter 
5 RV draai iets rechtsom en  
  sleep gekruist voor LV 
& LV  stap op bal van voet links 
  opzij en iets achter 
6 RV draai iets rechtsom   
  (voltooi hele draai) en  
  sleep gekruist voor LV 
 
Spot Full Turn Left (Travelling 
Volta) (maak hele draai linksom) 
1 LV draai iets linksom en  
  sleep gekruist voor RV 
& RV  stap op bal van  voet  
  rechts opzij, iets achter 
2 LV draai iets linksom en  
  sleep gekruist voor RV 
& RV  stap op bal van  voet  
  rechts opzij, iets achter 
3 LV draai iets linksom en  
  sleep gekruist voor RV 
& RV  stap op bal van  voet  
  rechts opzij, iets achter 
4 LV draai iets linksom en  
  sleep gekruist voor RV 
& RV  stap op bal van  voet  
  rechts opzij, iets achter 
5 LV draai iets linksom en  
  sleep gekruist voor RV 
& RV  stap op bal van  voet  
  rechts opzij, iets achter 
6 LV draai iets linksom (voltooi 
  hele draai). sleep gekruist 
  voor RV 
 
Syncopated Side Touches / L 
Cross, Recover, Together / R 
Cross, Recover, Together 
1 RV  tik rechts opzij 
& RV  stap naast LV 
2 LV  tik teen links opzij 
& LV  stap naast RV 
3 RV  tik teen rechts opzij 
& RV  stap naast LV 
4 LV  tik teen links opzij 
5 LV  rock gekruist achter RV 
& RV gewicht terug  
6 LV  stap naast RV 
7 RV  rock gekruist achter LV 
& LV gewicht terug 
8 RV  stap naast LV 
 
 

 
Syncopated Side Touches / R 
Cross, Recover, Together / L 
Cross, Recover, Together 
1 LV  tik teen links opzij 
& LV  stap naast RV 
2 RV  tik teen rechts opzij 
& RV  stap naast  LV 
3 LV  tik teen links opzij 
& LV  stap naast RV 
4 RV  tik teen rechts opzij 
5 RV  rock gekruist achter LV 
& LV gewicht terug 
6 RV  stap naast LV 
7 LV  rock gekruist achter RV 
& RV gewicht terug 
8 LV  stap naast RV 
 
R Fwd Mambo, Stomp x3 (¼ – L) 
1 RV  rock voor 
& LV gewicht terug 
2 RV  stap naast LV 
3 LV ¼ linksom en stamp 
& RV  stamp naast LV 
4 LV  stamp naast RV 
 
 


