
Raining Funk 
Choreograaf : Barry Durand 
Soort Dans : 1 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : 64 
Info   : 104 Bpm  (funky)   
Muziek  : "Rain Down" by The Fighting Temptations Soundtrack 
Bron   :  
 
Tap Steps Arm Circle Brush Step 
Turn 
1 LV tik voor, handen gebogen 
  bij de polsen, armen   
  gebogen voor  
2 LV stap voor, draai hele cirkel  
  handen naar buiten, eindig 
  met palmen naar boven 
3& RV tik voor, draai vanuit  
  polsen en maak 2x een  
 cirkel met onderarmen 
4 RV stap voor, armen langs  
 het lichaam 
5 LV brush voor 
& LV sluit 
6 RV tik opzij 
7 RV kruis over 
8 R+L hele draai linksom  
  (gewicht LV) 
 
Side Scoot Body Roll With Arm Roll 
1-2 RV stap opzij, body roll opzij 
& LV sluit 
3-4 RV stap op zij, body roll  
  opzij, eindig met gewicht 
  op beide voeten, armen  
  gebogen zijwaarts,  
  vingers omhoog  
5-8  arm roll  
 
Sailor Step With ¼ Turn, Chest 
Pumps With ½ Turn, Point Ball 
Change With ¼ Turn, Shoulder 
Shrugs 
1 LV kruis achter 
& RV ¼ linksom, stap opzij 
2 LV stap voor, borst voor 
&  borst in 
3  borst voor 
&  borst in 
4  borst voor 
swivel voeten ½ draai rechtsom op tel 
&3&4 
5 RV tik voor 
& RV stap voor 
6 LV ¼ rechtsom, stap opzij 
7&8  shimmy schouders, draai 
  bovenlichaam naar links  
  en kijk over L schouder 
 
Skaters Spin Double Turn, Moonwalk 
1-2 R+L hele draai rechtsom, LV  
  sweep 
3 LV ¼ rechtsom, sluit 
& RV ¾ rechtsom, stap op de  
  plaats 
4  LV  stap je voor op bal voet 
5 RV moonwalk achter  
6 LV moonwalk achter 
7 RV moonwalk achter 
8 RV tik voor 
 
 

 
Optie voor tel &5-8: 
& RV til iets op, draai tenen in 
  en hakken uit 
5 RV stap achter, draai tenen  
  uit en hakken in 
& LV til iets op, draai tenen in 
  en hakken uit 
6 LV stap achter, draai tenen  
  uit en hakken in 
& RV til iets op, draai tenen in 
  en hakken uit 
7 RV stap achter, draai tenen  
  uit en hakken in 
& LV stap achter 
8 RV tik voor 
 
Electric Kicks, Twist Turn, Heel 
Drops 
1 RV rock voor 
& LV gewicht terug, RV point  
  voor, gestrekt been 
2 RV rock achter, LV point voor,  
  gestrekt been 
& LV gewicht terug 
3 RV stap voor (gewicht op  
  beide voeten) 
4  gewicht rechts, hele draai 
  linksom, LV rondé  
5 LV stap ¼ draai linksom 
& RV stap naast 
6 LV kick opzij 
& LV sluit 
7 RV ‘press’ stap voor, bons hak 
8 RV bons hak 
 
Side Rock Brush, Knee Pops, Body 
Isolation 
1 LV rock opzij 
& RV gewicht terug 
2 LV brush voor 
& LV sluit 
3 L+R swivel voeten naar buiten, 
  buig benen 
& L+R swivel voeten terug, strek 
  benen 
4 LV brush gekruist voor 
& LV kruis over 
5 RV stap opzij, ribbenkast naar 
  rechts, armen gebogen voor 
  op borsthoogte, maak  
  vuisten en breng deze links 
6  ribbenkast naar links,  
  vuisten naar rechts 
7  ribbenkast naar rechts,  
  vuisten naar links, LV  
  op, ¼ rechtsom 
8 LV sluit, buig benen, buig  
  voorover, hoofd naar  
  beneden 
 
 
 
 

 
Running Man, Toe Touches 
&  gewicht naar rechts,  
  gebogen benen, kom  
  omhoog op bal voet 
1 RV hak neer, LV slide tenen 
  achter 
& RV slide achter, LV hitch 
2 LV  stap op de plaats,  RV slide 
  tenen achter 
& LV slide achter, RV hitch 
3 RV stap op de plaats, LV slide 
  tenen achter 
& RV slide achter, LV hitch 
4 RV slide achter, LV slide tenen 
  achter 
5 LV tik voor, leun iets achter 
6 LV tik achter, leun iets voor 
& LV brush voor, RV hop, eindig 
  met gewicht op LV 
7 RV  tik achter met ¼ rechtsom 
8  armen omhoog, iets  
  gebogen, knip vingers 
 
Twist Turns And Walks 
1 R+L ½ draai rechtsom (gewicht 
  RV) 
& LV stap voor 
2 RV kruis over 
3 R+L hele draai linksom (gewicht 
  RV) 
& LV stap iets opzij 
4 RV stap iets opzij 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter  
7 LV  stap achter  
8 RV  stap achter 
Styling tel 5-8: shimmy schouders. 
 
Begin opnieuw 
 


