
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
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DON’T BE CRUEL  

Choreograaf:   Hazel Pace   

Soort:   Partner dans op de plaats    side by side     dame staat rechts van de heer 

dames passen worden gegeven      binnenhanden zijn vast  

  tegengestelde passen en draaien (tenzij anders aangegeven) 

Niveau:  2 

Tellen:   32 

Muziek:    Marty Stuart – Don’t be cruel 

  Alabama – Louisiana Saturday night 

  Kentucky head hunters - Jessico 

Intro:  start op zang  

 

 
 STEP 1 – 8: 

ROCK BACK, ¼ TURN L., MAMBO STEP, SIDE-BEHIND-SIDE, CROSS ROCK WITH ¼ TURN L. 

1.&.2. RV zet achter, gewicht terug op LV, draai ¼ linksom en RV stap opzij     heer:  ¼ turn r. 

 (je kijkt nu je partner aan en pakt beide handen vast) 

3.&.4. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap naast RV      heer:  rock achter  

 (pak nu danshouding vast) 

5.&.6. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij  

7.&.8. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, draai ¼ linksom en LV stap voor (laat LH los)     heer:  ¼ turn  r. 

 
 STEP 9 – 16: 

TRIPLE ¾ TURN L., MAMBO STEP BACK, ROCK STEP, ½ TURN R., PIVOT ½ TURN R. WITH STEP 

 (laat handen los) 

1.&.2. RV stap ¼ linksom naast LV, LV stap ¼ linksom naast RV, RV stap ¼ linksom naast LV     heer:  ¾ turn r. 

 ( je kijkt nu je partner aan en herneem danshouding) 

3.&.4. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap naast RV     heer:  mambo voor 

5.&.6. RV zet voor, gewicht terug op LV, (laat handen los) draai ½ rechtsom en RV stap voor     heer:  mambo achter 

7.&.8. LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor     heer:  triple step op de plaats 

 
 STEP 17 – 24: 

¼ TURN R. ROCK BACK, ½ TURN L., ROCK BACK, ¼ TURN R., STRIDE BACK, SLIDE, TOUCHES 

 (tijdens de rock turns, armen achter je partners rug) 

1.&.2. draai ¼ rechtsom en zet RV achter, gewicht terug op LV, draai ½ linksom en RV stap achter      

 Heer:  ¼ turn l., ½ turn r. 

3.&.4. LV zet achter, gewicht terug op RV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij     heer: ¼ linksom  

 (herneem danshouding) 

5.&.6. RV stap achter, LV sleep tot naast RV, LV tik naast RV     heer: LV stap voor 

7.&.8. LV tik opzij, LV tik naast RV, LV tik opzij 

 
 STEP 25 – 32: 

STRIDE, SLIDE, TOUCHES, ¼ TURN R. SAILOR STEP, PIVOT ½ TURN R. WITH ½ TURN R. 

1.&.2. LV stap voor, RV sleep tot naast LV, RV tik naast LV      heer: RV stap achter 

3.&.4. RV tik opzij, RV tik naast LV, RV tik opzij (laat RH los) 

5.&.6. draai ¼ rechtsom en RV stap achter LV, LV stap iets opzij, RV stap naast LV (laat handen los)     heer: ¼ linksom 

7.&.8. LV stap voor, draai ½ rechtsom (gew RV), draai ½ rechtsom door en LV stap achter     heer: 2x ½ linksom 

 
Pak LH vast en je staat weer in de begin positie 

 
 BEGIN OPNIEUW 


