
 
Ya Ya 
Choreograaf : Patricia Soran 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 48 
Info  : 140 bpm    
Muziek  : “Ya Ya” by Lee Dorsey 
Bron  : Begin met voeten schouderbreedte uit elkaar 
 
ELVIS KNEE ROLLS 
1- 2 RV  met gewicht op bal van de voet  
draai R-knie naar binnen, RV zet hak neer 
3- 4 LV  met gewicht op bal van de voet  
draai L-knie naar binnen, LV zet hak neer 
5- 6 RV  met gewicht op bal van de voet  
draai R-knie naar binnen, RV zet hak neer 
7- 8 LV  met gewicht op bal van de voet  
draai L-knie naar binnen, LV zet hak neer 
 
MODIFIED ROGER RABBIT 
1&2 RV  schop achter, RV hook achter L- 
been en LV scoot naar achter, RV stap naast LV 
3&4 LV  schop achter, LV hook achter R- 
been en RV scoot naar achter, LV stap naast RV 
5&6 RV  schop achter, RV hook achter L- 
been en LV scoot naar achter, RV stap naast LV 
7&8 LV  schop achter, LV hook achter R- 
been en RV scoot naar achter, LV stap naast RV 
 
SWIVEL WALK, ROLLING GRAPEVINE 
WITH 1/4 TURN 
1- 2 RV  stap voor op bal van de voet en  
beide tenen swivelen naar rechts, LV stap voor 
op bal van de voet naast RV en tenen swivelen 
naar links 
3- 4 RV  stap voor op bal van de voet en  
beide tenen swivelen naar rechts, LV stap voor 
op bal van de voet naast RV en tenen swivelen 
naar links 
5- 6 RV  stap met ¼ draai rechtsom, maak  
een hele draai op bal van de LV 
7- 8 RV  stap voor, LV stap naast RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNCOPATED, MODIFIED WOOLY 
BULLY 
1&2  Hitch R-knie, RV kruis enkel  
voor L-been, LV maak ¼ draai linksom en breng 
hierbij RV naast L-knie (RV blijft omhoog met 
knie gebogen) 
3&4 RV  stap achter, RV scoot voor en  
hitch LV, LV stap naast RV (gewicht op LV) 
5&6  Hitch R-knie, RV kruis enkel  
voor L-been, LV maak ¼ draai linksom en breng 
hierbij RV naast L-knie (RV blijft omhoog met 
knie gebogen) 
7&8 RV  stap achter, RV scoot voor en  
hitch LV, LV stap naast RV ( gewicht op LV) 
 
KICK-BALL-CHANGE, KICK, SCOOT, 1/2 
TURN, KICK, SCOOT 
1&2 RV schop voor, RV stap achter, LV stap 
naast RV 
3&4 RV schop voor, scoot naar achter op LV 
en RV schop achter, RV stap naast LV 
5- 6 LV stap achter met ½ draai linksom, RV 
stap voor 
7&8 LV schop voor, scoot naar achter op RV 
en LV schop achter, LV stap naast RV 
 
TOE STRUT 1/2 TURN, SIDE ROCK LEFT, 
FULL TURN, HIP ROLL 
1- 2 RV tik teen achter, RV zet hak neer en 
maak hierbij ½ draai rechtsom 
3- 4 LV rock links opzij, rock terug op RV 
5- 6 maak een hele draai op de bal van de RV, 
LV stap opzij (schouderbreedte uit elkaar) 
7- 8 Maak een hip roll naar rechts in twee 
tellen 
 
Begin Opnieuw 


