
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 482 
 

NEW YORK 2 LA 
Choreograaf:  Rachael McEnaney       
  Januari 2014 
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  3 
Tellen:   48 
Muziek:   Press play – NY2LA 
Intro:  32 tellen (start op de zang) 
Tags/Restarts:  1 tag aan het eind van de 7e muur 

 
 1. STEP 1 – 8: 
STEP, TWIST, COASTER STEP, PIVOT ½ TURN R., ½ TURN R., ¼ TURN R. 
1.&.2. RV stap voor (buig r-knie, lijkend op een press), draai hiel rechts (gew. Op RV), draai hiel terug (gew. LV) 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
7.8. draai ½ rechtsom door en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij      [3] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SYNCOPATED JAZZ BOX WITH CROSS, ¼ TURN R. WITH SWEEP, BACK WITH SWEEP 2X, SAILOR STEP 
1.2.&.3. LV stap gekruist voor RV, RV stap achter, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
4.5. draai ¼ rechtsom en LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter, RV stap achter en zwaai LV van voor naar achter 
6. LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij         [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
TOUCH BEHIND, SIDE, BEHIND-SIDE-CROSS, ½ TURN L. SWEEP, CROSS, SIDE ROCK WITH CROSS 
1. LV tik gekruist achter RV 
Styling: Terwijl je gekruist achter aantikt, breng beide handen naar rechts en kijk rechts 
2.3.&.4. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV stap ¼ linksom voor en zwaai RV uit terwijl je nog ¼ draai linksom maakt, RV stap gekruist voor LV 
7.&.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV     [12] 
 
 4. STEP 25 – 33: 
PRESS/ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE WITH HIP TURN 2X, ROLLING FULL TURN 
1.2. duw RV opzij (til R-schouder op), gewicht terug op LV (laat R-schouder zakken) 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV stap opzij (draai heup en bovenlichaam links), RV stap opzij (draai heup en bovenlichaam rechts) 
7.8.1. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij   [12] 
 
 5. STEP 34 – 40: 
HOLD, BALL CROSS, ¼ TURN R., ½ TURN R. WITH HIP BUMP, ¼ TURN R. WITH HIP BUMP, SIDE 
2.&.3. rust (sleep RV naar LV), RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
4. RV stap ¼ rechtsom 
5.6. draai ¼ rechtsom en LV tik opzij (duw heupen links), draai ¼ door en LV stap achter 
7.8. draai ¼ door en RV tik opzij (duw heupen rechts), RV stap opzij     [12] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
CROSS, SIDE, ¼ TURN L. SAILOR STEP, PIVOT ½ TURN L., PADDLE ¼ TURN L. 2X 
1.2. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
3.&.4. LV stap gekruist achter RV, draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap voor 
5.6. RV stap voor, draai ½ linksom 
7.8. draai ¼ linksom en RV tik opzij, draai ¼ linksom en RV tik opzij       [9] 
 
* TAG *[3]  Aan het eind van de 7e muur, dans TAG en begin de dans opnieuw 
 
 
 
TAG: 
¼ TURN L WITH HIP ROLL, FULL TURN CIRCLE WALK ROUND 
1.2.3.4. draai ¼ linksom en RV stap opzij en begin de heup draai tegen de klok in voor 4 tellen 
5.6.7.8. maak een hele draai rechtsom, loop rond in een cirkel RV, LV, RV, LV    [12] 
 


	NEW YORK 2 LA
	Choreograaf:  Rachael McEnaney         Januari 2014
	Soort:   4 muurs lijndans
	Niveau:  3
	Tellen:   48
	Muziek:   Press play – NY2LA
	Intro:  32 tellen (start op de zang)
	Tags/Restarts:  1 tag aan het eind van de 7e muur
	1. step 1 – 8:
	Step, twist, coaster step, pivot ½ turn r., ½ turn r., ¼ turn r.
	1.&.2. RV stap voor (buig r-knie, lijkend op een press), draai hiel rechts (gew. Op RV), draai hiel terug (gew. LV)
	3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor
	5.6. LV stap voor, draai ½ rechtsom
	7.8. draai ½ rechtsom door en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij      [3]

	2. step 9 – 16:
	Syncopated jazz box with cross, ¼ turn r. with sweep, back with sweep 2x, sailor step
	1.2.&.3. LV stap gekruist voor RV, RV stap achter, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
	4.5. draai ¼ rechtsom en LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter, RV stap achter en zwaai LV van voor naar achter
	6. LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter
	7.&.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij         [6]

	3. step 17 – 24:
	Touch behind, side, behind-side-cross, ½ turn l. sweep, cross, side rock with cross
	1. LV tik gekruist achter RV
	Styling: Terwijl je gekruist achter aantikt, breng beide handen naar rechts en kijk rechts
	2.3.&.4. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
	5.6. LV stap ¼ linksom voor en zwaai RV uit terwijl je nog ¼ draai linksom maakt, RV stap gekruist voor LV
	7.&.8. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV     [12]

	4. step 25 – 33:
	Press/rock, behind-side-cross, side with hip turn 2x, rolling full turn
	1.2. duw RV opzij (til R-schouder op), gewicht terug op LV (laat R-schouder zakken)
	3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
	5.6. LV stap opzij (draai heup en bovenlichaam links), RV stap opzij (draai heup en bovenlichaam rechts)
	7.8.1. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij   [12]

	5. step 34 – 40:
	Hold, ball cross, ¼ turn r., ½ turn r. with hip bump, ¼ turn r. with hip bump, side
	2.&.3. rust (sleep RV naar LV), RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV
	4. RV stap ¼ rechtsom
	5.6. draai ¼ rechtsom en LV tik opzij (duw heupen links), draai ¼ door en LV stap achter
	7.8. draai ¼ door en RV tik opzij (duw heupen rechts), RV stap opzij     [12]

	6. step 41 – 48:
	Cross, side, ¼ turn l. sailor step, pivot ½ turn l., paddle ¼ turn l. 2x
	1.2. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij
	3.&.4. LV stap gekruist achter RV, draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap voor
	5.6. RV stap voor, draai ½ linksom
	7.8. draai ¼ linksom en RV tik opzij, draai ¼ linksom en RV tik opzij       [9]
	* TAG *[3]  Aan het eind van de 7e muur, dans TAG en begin de dans opnieuw

	Tag:
	¼ turn l with hip roll, full turn circle walk round
	1.2.3.4. draai ¼ linksom en RV stap opzij en begin de heup draai tegen de klok in voor 4 tellen
	5.6.7.8. maak een hele draai rechtsom, loop rond in een cirkel RV, LV, RV, LV    [12]



