
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
  274 

SAY HEY  
Choreograaf:   Teresa & Vera     (UK November 2006)  
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:    Gia Farrell – Hit me up     (24 tellen intro – start op de zang)  

 
 STEP 1 – 8: 
KICK & KICK & CROSS ROCK, SIDE, KICK & KICK & CROSS ROCK, SIDE 
1.&.2.&. RV schop voor, RV stap naast LV, LV schop voor, LV stap naast RV 
3.&.4. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap opzij 
5.&.6.&. LV schop voor, LV stap naast RV, RV schop voor, RV stap naast LV 
7.&.8. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, LV stap opzij 
 
 STEP 9 – 16: 
TOE STRUT JAZZ BOX ¼ TURN R., WEAVE, ROCK BACK 
1.&.2.&. RV zet tenen voor LV, laat hiel zakken, draai op RV ¼ rechtsom en LV zet tenen achter, laat hiel zakken (3) 
3.&.4.&. RV zet tenen opzij, laat hiel zakken, LV zet tenen voor RV, laat hiel zakken 
Styling: knip met je vingers op de toe struts 
5.&.6.&. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
7.8.&. RV stap opzij, LV zet achter, gewicht terug op RV 
 
 STEP 17 – 24: 
RHUMBA BOX ¼ TURN L. 2X 
1.&.2. LV stap opzij, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom 
3.&.4. RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap achter (12) 
5.&.6. LV stap opzij, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom 
7.&.8. RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap achter (9) 
 
 STEP 25 – 32: 
LOCK STEP BACK, MAMBO BACK, LOCK STEP, FULL TURN R 
1.&.2. LV stap achter, RV haak voor LV, LV stap achter 
3.&.4. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV stap naast LV 
5.&.6. LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor 
7.8. draai op LV ½ linksom en RV stap achter, draai op RV ½ linksom en LV stap voor 
Optie: vervang de hele draai door RV stap voor, LV stap voor  
 
 STEP 33 – 40: 
SIDE TOUCH 2X, ROCK & CROSS, SIDE TOUCH 2X, ROCK & CROSS 
1.&.2.&. RV stap opzij, LV tik naast RV, LV stap opzij, RV tik naast LV 
3.&.4. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
Styling: klap in de handen op de step touches 
5.&.6.&. LV stap opzij, RV tik naast LV, RV stap opzij, LV tik naast RV 
7.&.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV 
 
 STEP 41 – 48: 
SIDE ROCK, CURTSEY UNWIND, HIP BUMPS ¼ TURN L. 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
3.4. RV stap gekruist achter LV, draai hele draai rechtsom (gew. LV) 
Optie: vervang de hele draai door RV stap naast LV, rust 
Draai in de volgende tellen ¼ linksom 
5.&.6.&. RV stap opzij, duw heupen rechts, duw heupen links, duw heupen rechts 
7.&.8. duw heupen links, duw heupen rechts, duw heupen links (6) 
 
FINISH: in muur 7 dans t/m tel 15 (eind van de weave) 
Dans dan LV stap ¼ linksom, rust 
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