
American Pie
Choreograaf : Britton Edwards
Soort Dans : 2 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 44
Info : 123 bpm
Muziek : “American Pie” by Just Luis
Bron :

Vine Right, Stomp, Butterfly
1 RV stap rechts opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap rechts opzij
4 LV stamp naast RV (voeten iets uit

elkaar)
5 L+R knieën naar elkaar
6 L+R knieën uit elkaar
7 L+R knieën naar elkaar
8 L+R knieën uit elkaar
Handbewegingen 5-8:
Je strekt je handen naar voor, handpalmen naar
beneden. Maak met je handen een horizontale
cirkel (LH rechtsom, RH linksom). Als de handen
naar elkaar (binnen) draaien, handpalmen naar
beneden; als de handen van elkaar draaien
(buiten), handpalmen naar boven.

Vine Left, Stomp, Butterfly
1 LV stap links opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap links opzij
4 RV stamp naast LV (voeten iets uit

elkaar)
5 L+R knieën naar elkaar
6 L+R knieën uit elkaar
7 L+R knieën naar elkaar
8 L+R knieën uit elkaar
5-8 Bovenstaande handbewegingen

Walk Fwd (Drying Nails), Walk Back (Finger
Snaps)
1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV stap voor
Als je naar voor loopt, handen boven het hoofd
heen en weer bewegen (alsof de nagels pas gelakt
zijn en moeten drogen).
5 RV stap achter
6 LV stap achter
7 RV stap achter
8 LV stap achter
Als je naar achter loopt, zak je iets door de
knieën, strek de onderarmen naar voor en knip
iedere tel met de vingers.

Kick Ball Change 2x, Pivot Turn ¼ CCW 2x
1 RV schop voor
& RV zet terug op bal van voet
2 LV stap op plaats
3 RV schop voor
& RV zet terug op bal van voet
4 LV stap op plaats
5 RV stap voor
6 L+R draai ¼ linksom, gewicht op LV
7 RV stap voor
8 L+R draai ¼ linksom, gewicht op LV

Fwd Shuffle, Turning Shuffle ½ CW, Rock
Step Back, Fwd Shuffle
1 RV stap voor
& LV sluit aan
2 RV stap voor
3 LV draai ¼ rechtsom, stap voor
& RV sluit aan
4 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
5 RV stap achter
6 LV gewicht terug
7 RV stap voor
& LV sluit aan
8 RV stap voor

Turning Shuffle ½ CW, Rock Step Back
1 LV draai ¼ rechtsom, stap voor
& RV sluit aan
2 LV draai ¼ rechtsom, stap achter
3 RV stap achter
4 LV gewicht terug

Begin opnieuw


