
 
You Still Turn Me On 
Choreograaf : Rachel Evans 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 32 
Info  :    
Muziek  : “Whole Again” by Atomic Kitten 
Bron  :  
 
 
Heel Jacks Twice, Sailor Steps Twice 
& LV  stap achter 
1 RV  tik hiel voor 
& RV  stap naast LV 
2 LV  stap naast RV 
& RV  stap achter 
3 LV  tik hiel voor 
& LV  stap naast RV 
4 RV  tik teen naast LV 
5 RV  stap gekruist achter LV 
& LV  stap links 
6 RV  stap op de plaats 
7 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts 
8 LV  stap op de plaats 
 
Shuffle ¼ Turn, ½ Pivot, Full Turn Forward, 
Shuffle  
1 RV  ¼ rechtsom, stap voor 
& LV sluit aan 
2 RV stap voor 
3 LV  stap voor 
4 R+L pivot ½ draai rechtsom 
5 LV  ½ draai rechtsom, stap achter  
6 RV ½ draai rechtsom, stap voor 
7 LV  stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Rock & Cross Twice, Forward Rock, Shuffle 
½ Turn 
1 RV  rock rechts opzij 
& LV gewicht terug  
2 RV  stap gekruist voor LV 
3 LV  rock links opzij 
& RV gewicht terug 
4 LV  stap gekruist voor RV 
5 RV  rock voor 
6 LV gewicht terug 
7 RV  ¼ rechtsom, stap opzij 
& LV sluit aan 
8 RV ¼ rechtsom, stap voor 
 
 
 
 

 
Rock & Cross Twice, Right & Left Swivels 
(Skates) 
1 LV  rock links opzij 
& RV gewicht terug 
2 LV  stap gekruist voor RV 
3 RV  rock rechts opzij 
& LV gewicht terug  
4 RV  stap gekruist voor LV 
5 LV  stap op bal van voet naar links  
  met hiel naar buiten gedraaid en 
  RV iets opgetild  
  (knip met vingers) 
6 RV  stap op bal van voet naar rechts 
  met hiel naar buiten gedraaid en 
  LV iets opgetild  
  (knip met vingers) 
7 LV  stap op bal van voet naar links  
  met hiel naar buiten gedraaid en 
  RV iets opgetild  
  (knip met vingers) 
8 RV  stap op bal van voet naar rechts 
  met hiel naar buiten gedraaid en 
  LV iets opgetild  
  (knip met vingers) 
 
 
Begin opnieuw 
   


