
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: leuk nummer, dans op gezocht  443 
 

CALL ME MAYBE 
Choreograaf:  Craig Bennett (april 2012)       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   32 
Muziek:   Carly Rae Jepsen 
Intro:  8 tellen 
Tags/Restarts:  2 restarts en 1 tag  

 
 
 1. STEP 1 – 8: 
ROCK STEP, FULL TURN R., BEHIND-SIDE-CROSS, CHASSE 
1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 
3.4. draai ½ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter 
5.&.6. RV stap gekruist achter LV, LV step opzij, RV stap gekruist voor LV 
7.&.8. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij  [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SAILOR STEP ¼ TURN R., KICK-BALL-POINT, TOUCH 2X, SIDE, SAILOR STEP 
1.&.2. RV stap gekruist achter LV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, RV stap opzij 
3.&.4. LV schop voor, LV stap naast RV, RV tik opzij 
5.&.6. RV tik naast LV, RV tik iets opzij, RV stap opzij 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
CROSS, ¼ TURN L., CHASSE, HOLD & CROSS, SIDE ROCK 
1.2. RV stap gekruist voor LV, draai ¼ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 
5.&.6. rust, LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV 
7.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV  [6] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SAILOR STEP, SAILOR STEP ¼ TURN R., STEP, FULL TURN L., TOUCH 
1.&.2. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, RV stap opzij 
5.6. LV stap voor, draai ½ linksom en RV stap achter 
7.8. draai ½ door en LV stap voor, RV tik naast LV [9] 
 
RESTART 
In de 2e (12) en 6e (6) muur, dans t/m tel 16 (sailor step) en begin de dans opnieuw 
 
TAG: 
Na de 4e (6) muur, dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw 
ROCKING CHAIR, PIVOT ½ TURN R. 2X 
1.2.3.4. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV zet achter, gewicht terug op LV 
5.6.7.8. RV stap voor, draai ½ rechtsom, RV stap voor, draai ½ rechtsom 
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