
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
  286 

BABY JANE  
Choreograaf:   Gaye Teather   
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   32 
Muziek:    Paul Bailey – Baby Jane
Intro:  16 tellen 
CD-Single is gratis te downloaden via www.paulbaileymusic.co.uk 

 
 STEP 1 – 8: 
SIDE, KICK, SIDE, KICK, SIDE, CROSS, SIDE, KICK 
1.2. RV stap opzij, LV schop diagonaal rechts 
3.4. LV stap opzij, RV schop diagonaal links 
5.6. RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
7.8. RV stap opzij, LV schop diagonaal links 
 
 STEP 9 – 16: 
SWAY L./R., ¼ TURN L., BRUSH, ¼ TURN L. SWAY R./L., ¼ TURN R., BRUSH 
1.2. LV stap opzij en zwaai heupen links, zwaai heupen rechts 
3.4. draai ¼ linksom en LV stap voor, RV veeg over de vloer [9] 
5.6. draai ¼ linksom en RV stap opzij zwaai daarbij heupen rechts, zwaai heupen links [6] 
7.8. draai ¼ rechtsom en RV stap voor, LV veeg over de vloer [9] 

 
 STEP 17 – 24: 
ROCKING CHAIR, ½ PIVOT TURN R., STEP, HITCH 
1.2. LV zet voor, gewicht terug op RV 
3.4. LV zet achter, gewicht terug op RV 
5.6. LV stap voor, draai ½ rechtsom [3] 
7.8. LV stap voor, til R-knie gekruist voor L-been op 
 
 STEP 25 – 32: 
FULL ROLLING TURN R., TOUCH, SIDE, SLIDE, KNEE POPS 2X 
1.2. draai ¼ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter 
3.4. draai ¼ door en RV stap opzij, LV tik naast RV 
5.6. LV grote stap opzij, RV sleep tot LV en tik naast  
7.8. plaats gewicht op RV en duw L-knie naar voor, plaats gewicht  op LV en duw R-knie naar voor 
 
BEGIN OPNIEUW 
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