
 
Superstar 
Choreograaf : Raymond Sarlemijn, Roy Verdonk en Darren Bailey 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Novice   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Superstar" by Jamelia  
Bron  :  
 
Kick Ball Change, Mambo Cross, Step To The 
Side, Behind Step, Turn ¼ Forward, Forward 
1 RV  schop schuin voor (02.00 uur) 
& RV  sluit 
2 LV  gewicht terug 
3 RV  stap opzij 
& LV  gewicht terug 
4 RV  kruis over  (11.00 uur) 
5 LV  stap opzij ( 09.00 uur) 
6 RV  kruis achter 
7 LV ¼ linksom, stap voor (09.00 uur) 
& RV stap voor 
8 LV  stap voor 
 
Walk Back, Applejack, Hip Movement 
1 RV  stap achter 
2 LV  stap achter 
3 RV  stap achter 
4 LV  stap achter 
5 L+R draai L-teen en R-hak naar links  
  en beweeg heup ook naar links 
6 R+L draai L-teen en R-hak naar rechts  
  en beweeg heup ook naar rechts  
7 L+R draai L-teen en R-hak naar links  
  en beweeg heup ook naar links 
8 R+L draai L-teen en R-hak naar rechts  
  en beweeg heup ook naar rechts  
 
Arms Hip Movements, Kick Ball Change, Mambo 
Cross 
1  beide armen omhoog en zwaai  
  naar rechts, duw tegelijkertijd  
  de heupen naar  rechts 
&  zwaai armen en heupen naar  
  links 
2  beide armen omhoog en zwaai  
  naar rechts, duw tegelijkertijd  
  de heupen naar  rechts   
3  beide armen omhoog en zwaai  
  naar rechts, duw tegelijkertijd  
  de heupen naar  rechts  
&  zwaai armen en heupen naar  
  links 
4  beide armen omhoog en zwaai  
  naar rechts, duw tegelijkertijd  
  de heupen naar  rechts  
5 RV  schop schuin voor (10.00 uur) 
& RV  sluit 
6 LV  gewicht terug 
7 RV  stap opzij 
& LV  gewicht terug 
8 RV  kruis over (08.00 uur) 

 
Step Forward, Sailor Step, Step Forward, Step 
Back Turn ¼ Turn ½ Point Forward, Swivel 
1 LV  stap schuin voor (07.00 uur) 
2 RV  kruis achter 
& LV  stapje opzij 
3 RV  stapje opzij (eindig met gezicht  
  richting 11.00 uur) 
4 LV  stap schuin voor (11.00 uur) 
5 RV ¼ linksom, stap achter 
6 LV ½ linksom, stap voor (03.00 uur) 
7 RV  tik teen voor 
& R+L draai hakken naar rechts  
  (gewicht op LV) 
8 R+L draai hakken terug naar midden 
 
Begin opnieuw 
 
 


