
Tic Toc 
Choreograaf  : Barry & Dari Anne Amato 
Soort Dans  : 2 wall line dance (Phrased) 
Niveau  : Intermediate  
Tellen   : 32 
Info   : Intro 32 tellen na tikkende klok. Volgorde: A-A-A, B, A-A-A, B, A-A-A, A-A-B  
Muziek  : "Tic Toc" by LeAnn Rimes 
Bron   :  
 
DEEL A: 
Right & Left Toe Struts With Finger Clicks 
1 RV stap op teen voor, gooi R hand rechts 
  opzij 
2 RV zet hak neer, knip vingers R hand rechts 
  opzij 
3 LV stap op teen voor, gooi R hand rechts 
  opzij 
4 LV zet hak neer, knip vingers R hand rechts 
  opzij 
5 RV stap op teen voor, gooi R hand rechts 
  opzij 
6 RV zet hak neer, knip vingers R hand rechts 
  opzij 
7 LV stap op teen voor, gooi R hand rechts 
  opzij 
8 LV zet hak neer, knip vingers R hand rechts 
  opzij 
 
Kick Step Touch, Full Turn With Hitch, Step, Side, 
Lunge, Lunge 
1 RV schop voor, duw R arm recht boven het 
  hoofd 
& RV stap op de plaats , R arm in een boog 
  omlaag rechts opzij 
2 LV tik links opzij, R arm weer gestrekt langs 
  de zij 
3 LV hele draai linksom, hook voor R been 
4 LV zet neer 
5 RV stap naast LV, knip vingers R hand voor 
voeten schouderbreedte uit elkaar 
6 RV leun rechts opzij, knip vingers R hand 
  rechts opzij 
7 R+L gewicht op beide voeten, knip vingers 
  L hand voor 
8 LV leun links opzij, knip vingers L hand 
  links opzij 
 
Behind Side Turn, Behind Turn Step, Pivot, Step, 
Step, Touch. 
1 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap ¼ linksom 
2 RV ¼ linksom, stap rechts opzij 
3 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap ¼ rechtsom 
4 LV stap voor 
5 L+R ½ draai rechtsom 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
8 LV tik naast RV, knip vingers beide handen 
  opzij 
 
 
 

 
Touch, ¼ Turn Squat, Together Click, Behind, 
Unwind ½ Turn, Step Touch. 
1 LV tik achter 
2 L+R ¼ draai linksom 
buig beide knieën in zitpositie met handen op de knieën 
3 RV stap naast LV 
ga rechtop staan 
4  rust, knip vingers beide handen opzij 
5 RV tik achter LV 
6 R+L ½ draai rechtsom (gewicht op RV) 
7 LV stap links opzij 
8 RV tik achter LV, gooi L hand links opzij en 
  kijk naar links 
 
 
DEEL B:  
Correspondeert met het refrein – Geen tellen !!!!!!! 
Right Toe Touches, Sailor Step 
‘Tic’ RV tik voor, kruis armen voor, R arm over  
  L arm op taillehoogte 
‘Toc’ RV tik rechts opzij, armen opzij 
‘Tic’ RV tik voor, kruis armen voor, R arm over  
  L arm op taillehoogte 
‘Toc’ RV tik rechts opzij, armen opzij 
‘Baby’ RV stap gekruist achter LV 
& LV stap links opzij 

RV stap op de plaats  
 
Left Toe Touches, Sailor Step 
‘Tic’ LV tik voor, kruis armen voor, L arm over  
  R arm op taillehoogte 
‘Toc’ LV tik links opzij, armen opzij 
‘Tic’ LV tik voor, kruis armen voor, L arm over  
  R arm op taillehoogte 
‘Toc’ LV tik links opzij, armen opzij 
‘Baby’ LV stap gekruist achter RV 
& RV stap rechts opzij 

LV stap op de plaats  
 
Einde:  
Na het 3e  deel B:  
RV stap voor en gooi beide handen opzij 
 


