
 
Demolition 
Choreograaf : Ernst Roggeveen 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 95-100 Bpm  
Muziek  : “The Look” by Roxette 
Bron  :  
 
Syncopated Jumping Jacks With Turns  
1 R+L draai ¼ linksom en spreid beide 
  benen 
& RV draai ¼ rechtsom en til LV op 
2 R+L draai ¼ rechtsom en spreid beide 
  benen 
& R+L spring met beide benen bij elkaar 
3 R+L spring met beide benen uit elkaar 
& LV draai ¼ linksom en til RV op 
4 R+L draai ¼ linksom en spreid beide 
  benen 
& R+L spring met beide benen bij elkaar 
5 R+L spring met beide benen uit elkaar 
& RV draai ¼ rechtsom en til LV op 
6 R+L draai ¼ rechtsom en spreid beide 
  benen 
& LV draai ¼ rechtsom en til RV op 
7 R+L draai ¼ rechtsom en spreid beide 
  benen 
& RV draai ¼ rechtsom en til LV op 
8 R+L draai ½ rechtsom en spring met 
  beide benen bij elkaar 
 
Rock Steps Fwd & Bkw 2x, Scuff, Touch 
Behind, ½ Turn Right, Together 
1 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
2 RV rock achter 
& LV gewicht terug 
3 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
4 RV rock achter 
& LV gewicht terug 
5 RV scuff 
6 RV tik achter 
7 R+L ½ draai rechtsom 
8 LV stap naast RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Body Movements, Body Roll With Hip Roll, 
Touch 3x, Step, Touch 
1  duw de heupen naar rechts, hoofd 
  naar links, armen langs het  
  lichaam 
2  duw heupen naar links, hoofd  
  naar rechts, armen langs het  
  lichaam 
3  start body- en heup roll 
4  maak body- en heup roll af en tik 
  RV opzij 
5 RV tik voor 
& RV tik opzij 
6 RV tik achter 
7 RV grote stap opzij 
8 LV tik voor 
 
Touches, Step, Cross, Unwind, Kick & Touch  
¼ Turn Left, Snake Roll With ¼ Turn Left 
& LV tik opzij 
1 LV tik achter 
2 LV grote stap opzij 
3 RV kruis over LV 
4 R+L draai ½ linksom 
5 RV schop voor 
& RV zet terug 
6 LV draai ¼ linksom 
7 L+R draai ¼ linksom met snake roll  
  (hoofd, schouders, romp draaien 
  naar links) 
8 RV zet naast LV 
 
 
Begin opnieuw 
 


