
Summer Nights 2009
Choreograaf : Ilona Hamstra
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Intermediate
Tellen : 48
Info : 100 Bpm  (Smooth)  -  Intro 40 tellen, start op zang
Muziek : "Summer Nights" by Rascal Flatts
Bron :

Kick & Touch, Hip Roll ½ L, Walk, Walk, Rock &
Cross
1 RV kick voor
& RV stap achter
2 LV tik teen voor
3 duw heupen links opzij, draai naar voor

en start ½ draai rechtsom
4 maak ½ draai af, gewicht RV [6]
5 LV stap voor
6 RV stap voor
7 LV rock links opzij
& RV gewicht terug
8 LV stap gekruist over RV [6]

Sidestep ¼ L, Backstep ½ L, Shuffle, Rockstep ¼ L,
Sidestep ¼ L, Step Forward
1 RV ¼ linksom, stap achter [3]
2 LV ½ linksom, stap voor (9 uur)
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV ¼ linksom, gewicht terug
7 LV ¼ linksom, stap voor
8 RV stap voor  [3]

½ L Shuffle Diagonal L, Shuffle Diagonal R, Rock
& Sweep ¼ L, Sailorstep
1 LV stap schuin links voor
optie tel 8-1: RV ½ linksom, LV ½ linksom
& RV sluit aan
2 LV stap schuin links voor
3 RV stap schuin rechts voor
& LV sluit aan
4 RV stap schuin rechts voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug en sweep LV van voor

naar achter met ¼ linksom
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap naast LV
8 LV stap links opzij [12]

Cross Step & Snap, Side Step, Cross Step & Snap,
Side Step, Step, ¼ L, Cross Behind, Side Step,
Cross Step
1 RV stap gekruist over LV, zak iets door de

knieën, knip vingers R hand en draai
onderarm via boven naar rechts buiten
(ala liften)

2 LV stap links opzij, draai onderarm van
rechts via boven naar links

3 RV stap gekruist over LV, zak iets door de
knieën, knip vingers R hand en draai
onderarm van links via boven  naar
rechts buiten

4 LV ¼ linksom, stap voor, draai onderarm
van rechts via boven naar links  [9]

5 RV stap voor
6 R+L draai ¼ linksom [6]
7 RV stap gekruist achter LV
& LV stap links opzij
8 RV stap gekruist over LV

Step Twist, Twist, Side Steps, Twist, Twist Side
Steps
1 LV stap links opzij, twist hakken rechts en

rol R schouder mee naar voor
2 RV stap op de plaats, twist hakken links en

rol L schouder mee naar voor
3 LV stap links opzij, twist hakken rechts en

rol R schouder mee naar voor
& RV stap rechts opzij
4 LV stap links opzij, twist hakken rechts en

rol R schouder mee naar voor
5 RV stap rechts opzij,twist hakken links en

rol L schouder mee naar voor
6 LV stap op de plaats, twist hakken rechts en

rol R schouder mee naar voor
7 RV stap rechts opzij, twist hakken links en

rol L schouder mee naar voor
& LV stap links opzij
8 RV stap rechts opzij, twist hakken  links en

rol L schouder mee naar voor
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Kick & Sweep, Syncopated Jazzbox, Heel Twist
1 LV kick voor
& LV stap naast RV en start met RV een

sweep van achter naar voor
2 RV maak de sweep naar voor af
3 RV stap gekruist over LV
& LV stap achter
4 RV stap rechts opzij
5 RV draai hak naar binnen, gew. LV
& RV draai hak terug, gew. RV
6 LV draai hak naar binnen, gew. RV
& LV draai hak terug, gew. LV
7 RV draai hak naar binnen, gew. LV
& RV draai hak terug, gew. RV
8 LV draai hak naar binnen, gew. RV
& LV draai hak terug, gew. LV [6]

Begin opnieuw

Tag
Dans de 5e muur t/m tel 28  (tel 4 van het 4e blok)  en
dan:
Step, Touch & Clap 2x, Rollin’ Vine R
1 RV stap rechts opzij
2 LV tik teen naast,  klap
3 LV stap links opzij
4 RV tik teen naast, klap
5 RV ¼ rechtsom, stap voor
6 LV ½ rechtsom, stap achter, klap
7 RV ¼ rechtsom, stap opzij
8 LV tik naast, klap

Step, Touch & Clap 2x, Rollin’ Vine L
1 LV stap links opzij
2 RV tik teen naast,  klap
3 RV stap rechts opzij
4 LV tik teen naast, klap
5 LV ¼ linksom, stap voor
6 RV ½ linksom, stap achter, klap
7 LV ¼ linksom, stap opzij
8 RV tik naast, klap

& Step, Hold & Clap, & Step, Hold & Clap, 2x
Sailorstep Back
& RV stap op de plaats
1 LV stap op de plaats
2 rust en klap
& RV stap op de plaats
3 LV stap op de plaats
4 rust en klap
5 RV stap gekruist achter LV
& LV stap naast RV
6 RV stap schuin rechts achter, klap
7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap naast LV
8 LV stap schuin links achter, klap

Kick Ball Chang, Kick & Touch, Hold, Step Touch
1 RV kick schuin links voor
& RV stap iets achter
2 LV stap op de plaats, klap
3 RV kick schuin links voor
& RV stap schuin achter
4 LV tik teen op de plaats, zak iets door de

knieën, knip vingers  R hand en draai
onderarm via boven naar rechts buiten

5-7 rust
& LV stap op de plaats
8 RV tik teen naast


