
 
Louisiana Hot Sauce 
Choreograaf : Joanne Brady, Jo Thompson & Gordon Elliott 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 90 Bpm 
Muziek  : "He’s My Little Jalapeno" by Scooter Lee 
Bron  :  
 
Struts & Drops, Cross Over, Unwind, Heel Twist, 
Clap 
1 LV stap op hak voor 
& LV zet teen neer 
2 LV tik hak op de plaats (gebogen knie) 
3 RV stap op hak voor 
& RV zet teen neer 
4 RV tik hak op de plaats (gebogen knie) 
5 LV stap gekruist voor RV 
6 L+R ½ draai rechtsom 
eindig met hakken naar links en iets uit elkaar 
7 L+R draai hakken naar rechts 
& L+R draai hakken naar links 
8 L+R draai hakken naar rechts 
&  klap 
  
Cajun Jogs Forward And Clap, Back Skip, Rock-
Step, Stomp 
1 LV stap op bal voet voor 
& RV stap op bal voet voor 
2 LV stap op bal voet voor 
& LV hop voor, klap 
3 RV stap op bal voet voor 
& LV stap op bal voet voor 
4 RV stap op bal voet voor 
& RV hop voor, klap 
5 LV stap schuin achter RV 
& LV hop  
6 RV stap schuin achter LV 
& LV stap op bal voet achter 
zwaai de armen naar voor 
7 RV stamp schuin rechts voor 
buig R knie, spreid de armen van binnen naar buiten 
(handpalmen naar de vloer gericht) 
8  rust 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross, Rock Step To Right And Left, Paddle Turn 
To Left (Full Turn) 
1 LV stap gekruist voor RV (buig knieën) 
& RV stap terug (strek benen) 
2 LV stap gespreid naast RV 
&  rust 
3 RV stap gekruist voor LV (buig knieën) 
& LV stap terug (strek benen) 
4 RV stap gespreid naast LV 
&  rust 
5 LV stap gekruist voor RV (buig knieën) 
& RV stap terug (strek benen) 
6 LV stap ¼ draai linksom opzij 
& RV stap op bal voet bij LV 
7 LV stap ½ draai linksom opzij 
& RV stap op bal voet bij LV 
8 LV stap ¼ draai linksom opzij 
 
Cross, Rock Step To Left And Right, Paddle Turn 
To Right (Full Turn) 
1 RV stap gekruist voor LV (buig knieën) 
& LV stap terug (strek benen) 
2 RV stap gespreid naast LV 
&  rust 
3 LV stap gekruist voor RV (buig knieën) 
& RV stap terug (strek benen) 
4 LV stap gespreid naast RV 
&  rust 
5 RV stap gekruist voor RV (buig knieën) 
& LV stap terug (strek benen) 
6 RV stap ¼ rechtsom opzij 
& LV stap op bal voet bij RV 
7 RV stap ½ rechtsom opzij 
& LV stap op bal voet bij RV 
8 RV stap ¼ rechtsom opzij 
 
Begin opnieuw 


