
 
Winter In The Hills 
Choreograaf : Stephen Howard 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner  
Tellen  : 32 
Info  : Begin bij zang     
Muziek  : "Let It Snow" by Dean Martin 
Bron  :  
 
Extended Grapevine With ¼ Turn Right & 
Tap 
1 RV  stap opzij 
2 LV  stap achter RV 
3 RV  stap opzij 
4 LV  stap over RV 
5 RV  stap opzij 
6 LV  stap achter RV 
7 RV  stap opzij met ¼ draai rechtsom 
8 LV  tik naast RV 
 
Hip Bumps & Grinds  
1 LV  stap voor en bump L heup naar  

 voor 
2  bump L heup naar voor 
3 RV  stap achter en bump R heup naar 

 achter 
4  bump R heup naar achter 
5  bump heupen naar voor 
6  bump heupen naar achter 
7  bump heupen naar voor 
8  bump heupen naar achter (eindig 

met gewicht naar voor op LV) 
 
Monterey ½ Turn Right 2x 
1 RV  tik rechts opzij  
2  RV maak op bal van LV ½ draai  
  rechtsom en stap naast LV 
3 LV  tik links opzij  
4 LV stap naast RV 
5 RV  tik rechts opzij  
6  RV maak op bal van LV ½ draai  
  rechtsom en stap naast LV 
7 LV  tik links opzij  
8 LV stap naast RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skate & Hold 4x 
1 LV draai hak RV naar links en tik  
  teen naast RV 
& LV draai R teen naar links en tik hak 
  naast RV 
2  rust 
3 RV  draai hak LV naar rechts en tik  
  teen naast LV 
&  RV draai L teen naar rechts en tik  
  hak naast LV 
4  rust 
5 LV  draai hak RV naar links en tik  
  teen naast RV 
& LV draai R teen naar links en tik hak 
  naast RV 
6  rust 
7 RV  draai hak LV naar rechts en tik  
  teen naast LV 
&  RV draai L teen naar rechts en tik  
  hak naast LV 
8  rust 
 
Begin opnieuw 
 
 


