
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: Carol Stayte: word veel gedanst in Engeland 451 
 

IS IT FRIDAY YET? 
Choreograaf:  Diana Dawson        
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2-3 
Tellen:   32 
Muziek:   Gord Bamford – Is it Friday yet 
Intro:  16 tellen 

 
 
 1. STEP 1 – 8: 
WALK, WALK, SIDE ROCK-CROSS, SYNCOPATED WEAVE, SIDE ROCK-CROSS 
1.2. RV stap voor, LV stap voor 
3.&.4. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
5.&.6.&. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
7.&.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV     [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
MONTEREY ½ TURN R., HEEL SWITCHES, SHUFFLE (2X) 
1.&.2.&. RV tik opzij, draai ½ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij, LV stap naast RV 
3.&.4.&. RV tik hak voor, RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV stap naast RV 
5.&.6. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor         [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
STEP, TAP, BACK, KICK, COASTER STEP, SHUFFLE, PIVOT ½ TURN L.-STEP 
1.&. RV stap voor, LV tik achter RV 
2.&. LV stap achter, RV schop voor 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.&.6. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
7.&.8. RV stap voor, draai ½ linksom, RV stap voor      [12] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
TRIPLE STEP ¾ TURN R., KICK-OUT-OUT, SAILOR STEP (2X) 
1.&.2. draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij, LV stap iets voor 
3.&.4. RV schop voor, RV stap iets opzij, LV stap iets opzij 
5.&.6. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij       [9] 
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