
Stuck In My Head
Choreograaf : Daniel Trepat & Rebecca Lee
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Easy Intermediate
Tellen : 32
Info : Intro 16 tellen
Muziek : "Outta My Head" by OG3NE

Side, Touch (x2), Rocking Chair, Scuff Out Out
1 RV grote stap opzij, duw armen links
2 LV tik naast, armen voor gebogen en

laat spierballen zien
3 LV grote stap opzij, duw armen rechts
4 RV tik naast, armen voor gebogen en

laat spierballen zien
5 RV rock voor
& LV gewicht terug
6 RV rock achter
& LV gewicht terug
7 RV scuff
& RV stap opzij (out)
8 LV stap opzij (out), plaats handen

tegen het hoofd alsof je hoofdpijn
hebt

Swivet, Ball ¼ L Fwd, Fwd, Mambo Fwd ½ L,
¼ L Side/Dip, ½ L Side
1 R+L draai R tenen rechts en L hak links,

handen opzij
2 R+L draai terug, handen terug op het

hoofd
& RV stap op bal voet naast
3 LV ¼ linksom, stap voor
4 RV stap voor
5 LV rock voor
& RV gewicht terug
6 LV ½ linksom, stap voor
7 RV ¼ linksom, stap opzij en buig

knieën
8 LV ½ linksom, stap opzij en strek

knieën

Rock Across Recover Side (x2), Heel Swivel x2,
Jump, Body Roll
1 RV rock gekruist over
& LV gewicht terug
2 RV stap opzij
3 LV rock gekruist over
& RV gewicht terug
4 LV stap opzij
& RV draai hak naar binnen
5 RV draai hak terug
& LV draai hak naar binnen
6 LV draai hak terug
7 R+L spring voet naast elkaar en buig

knieën
8 body roll omhoog

Pivot ¼ L/Heel Swivel, Ball Cross, Diag. Fwd,
Knee Pops, Drag, Hitch
1 RV stap voor
& R+L  draai linksom, draai L hak rechts
2 R+L  linksom, draai hak rechts
& LV stap op bal voet naast
3 RV kruis over
4 LV  linksom, stap voor
5 RV duw knie voor
6 LV duw knie voor
7 LV stap voor en sleep RV bij
8 RV hitch

Begin opnieuw

Bridge:
Na de 3e muur [9]:
1 RV stap opzij
2 LV tik naast, handen op het hoofd

alsof je hoofdpijn hebt
3 L+R ¼ linksom op tenen, knieën naar

buiten
4 L+R knieën terug
5 RV ¼ linksom, stap opzij
6 LV tik naast
7 L+R ¼ linksom op tenen, knieën naar

buiten
8 L+R knieën terug


