
 
Heartbreak Hotel 
Choreograaf : Max Perry 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Heartbreak Hotel" by Scooter Lee 
Bron  :  
 
Step Forward, Back, Together, Apart, Elvis 
Hips  
1 RV stamp voor 
2 LV stap achter 
3 RV stap naast LV 
& LV stap links opzij 
4 RV stap rechts opzij 

(gewicht op beide voeten) 
5 LV bump heupen naar rechts, 

buig de L-knie naar binnen 
6 RV bump heupen naar links,  

buig de R-knie naar binnen 
7 LV bump heupen naar rechts, 

buig de L-knie naar binnen 
& RV bump heupen naar links, 

buig de R-knie naar binnen 
8 LV bump heupen naar rechts, 

buig L-knie naar binnen 
 
Pivot Turn, Turning Triple, Knee Rolls And 
Rubber Legs 
1 LV stap voor en ½ draai rechtsom 
2 RV stap voor 
3 LV ¼ draai rechtsom, stap op plaats 
& RV ¼ draai rechtsom, stap naast LV 
kijk naar de beginmuur 
4 LV stap links, met voeten uit elkaar 
5 RV rol R-knie naar buiten 
6 LV rol L-knie naar buiten 
7 L+R rol beide knieën naar binnen 
8 L+R rol beide knieën naar binnen 
 
Side Steps With Hip Thrusts 
1 RV stap rechts opzij met  

bump heupen voor 
2 R+L bump heupen voor, de voeten  
  blijven op de plaats 
3 LV tik naast RV, bump heupen voor 
4 R+L bump heupen voor, de voeten  
  blijven op de plaats 
5 LV stap links opzij, bump heupen  
  voor 
6 L+R bump heupen voor, de voeten  
  blijven op de plaats 
7 RV tik naast LV, bump heupen voor 
8 L+R bump voor, de voeten blijven op 
  de plaats 

 
Turn, Point, Jazz Square, Walk Forward 3 
Steps 
1 LV stap voor met ¼ draai linksom 
2 RV wijs rechts opzij met de teen 
3 RV stap gekruist over LV en zet neer 
4 LV stap achter 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
8 LV stap voor 
 
Begin opnieuw 


