
 
Vogue 
Choreograaf : Raymond Sarlemijn 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Vogue" by  Madonna 
Bron  :  
 
 
Arm Movements, Kick Ball Heel, Knee Roll 
Turn 
1 LV stap opzij, armen buig omhoog, 
  handpalm buiten 
2  draai handpalm naar binnen 
3  draai armen kruisend voor het  
  lichaam naar beneden 
4 RV schuif bij, strek armen langs  
  lichaam 
5 RV schop voor 
& RV zet bij 
6 LV hak voor 
& LV zet bij 
7 RV draai knie rechtsom 
8 R+L draai ¼ rechtsom 
 
Hip Hops, Kick Ball Step, Turn 
& LV scoot achter, draai hakken uit 
1 RV zet voor, draai hakken in 
& RV scoot achter, draai hakken uit 
2 LV zet voor, draai hakken in 
& LV scoot achter, draai hakken uit 
3 RV zet voor, draai hakken in 
& RV scoot achter, draai hakken uit 
4 LV zet voor, draai hakken in 
5 RV schop voor 
& RV zet bij 
6 LV stap voor 
7 R+L ½ draai rechtsom, draai armen  
  voor het lichaam 
8  strek R arm naar voor, buig L  
  arm boven het hoofd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shuffle, Touch, Step, Touch, Turn Step, Kick 
Ball Change 
1 RV stap voor 
& LV sluit aan 
2 RV stap voor 
3 LV tik opzij 
& LV zet bij 
4 RV tik opzij 
5 RV gooi hak naar achter, ½ draai  
  rechtsom 
 6 RV zet neer 
7 RV schop voor 
& RV tik bij 
8 LV stap op de plaats 
 
Step, Arm Movements, Touch Shuffle, Cross, 
Turn 
1 RV stap opzij, kruis armen over  
  elkaar (R arm boven L arm) 
2  strek R arm omhoog 
3  draai beide armen voor het  
  lichaam 
4  strek R arm omhoog, L arm naar 
  rechts 
 LV tik achter RV 
5 LV stap opzij 
& RV sluit aan 
6 LV stap opzij 
7 RV kruis achter 
8 R+L draai ½ rechtsom 
 
 
 
Begin opnieuw 
 


