
 
Superstar 
Choreograaf : Dennis Schaarman 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 112 Bpm  (funky)  -  Intro 32 tellen  
Muziek  : "Superstar" by Jamelia  
Bron  :  
 
Kick, Touch, Kick, Step, Swivet 
1 RV  schop voor 
&  RV  stap naast LV 
2   LV  tik teen links opzij 
3   LV  schop voor 
&  LV  stap naast LV 
4   RV  stap rechts opzij 
5   L+R  draai naar rechts met L hak en  
  R teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal rechts 
&  L+R  draai terug 
6   L+R  draai naar links met R hak en  
  L teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal links 
&  L+R draai terug 
7 L+R  draai naar rechts met L hak en  
  R teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal rechts 
8  L+R  draai terug 
   
Kick, Touch, Kick, Step, Swivet 
1 RV  schop voor 
&  RV  stap naast LV 
2   LV  tik teen links opzij 
3   LV  schop voor 
&  LV  stap naast LV 
4   RV  stap rechts opzij 
5   L+R  draai naar rechts met L hak en  
  R teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal rechts 
&  L+R  draai terug 
6   L+R  draai naar links met R hak en  
  L teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal links 
&  L+R draai terug 
7 L+R  draai naar rechts met L hak en  
  R teen omhoog 
      de handen als pijl en boog  
  schieten diagonaal rechts 
8  L+R  draai terug 
 
 

 
Out, Out, Arm Movements, In, In, Jump, 
Bumps 
1 RV  stap diagonaal voor 
  R hand tot L schouder omhoog 
2 LV  stap diagonaal voor  
  L hand tot R schouder omhoog 
3  R hand omhoog 
&    L hand omhoog en R hand  
  omlaag 
4   R hand omhoog en L hand  
  omlaag 
&    L hand omhoog en R hand  
  omlaag 
5  RV  stap naar binnen 
&   LV  stap naast RV 
6 R+L spring voor 
7  heup naar rechts 
&    heup naar links 
8   heup naar rechts 
&    heup naar links 
 
Slide , Full Turn, Left, Toe, Heel, Toe Cross, 
Heel,Toe Cross, Heel, Hold 
1 RV  slide opzij 
2  LV  tik naast 
&   LV  stap opzij met ¼ draai linksom 
3 RV  stap voor met ¼ draai linksom 
&   LV  ½ en stap opzij 
4 RV stap naast LV 
5  RV  zet teen rechts opzij 
&   RV  zet hak neer 
6 LV  zet teen over RV met een 1/8  
  draai rechtsom 
&   LV zet hak neer 
7 RV  zet teen met een 1/8 draai  
  rechtsom 
& RV zet hak neer 
8 LV  zet naast RV 
 
Begin opnieuw 
 


