
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: millcorner line dancers, top 20  486 
 

NOT SO ORDINARY! 
Choreograaf:  Niels Poulsen (Feb 2014)      
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   32 
Muziek:   Kenny Chesney - Me and you  
Intro:  12 tellen (9 sec.in track) 
Tags/Restarts:  2 tags na de 3e en de 6e muur, 2 restarts in de 4e en de 7e muur   

 
 1. STEP 1 – 8: 
LUNGE L., 1¼ TRIPLE R. WITH SWEEP, VINE WITH SWEEP, BEHIND-SIDE-CROSS WITH HITCH L. INTO DIAG., RUN BACK 2X  
1.  LV grote stap opzij en leun hierop 
2.&.3. RV stap ¼ rechtsom, draai ½ door en LV stap achter, draai ½ door RV stap voor en LV zwaai van achter naar voor 
4.&.5. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV en zwaai RV van voor naar achter 
6.&.7. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV op de diagonaal en til L-knie iets op 
8.&. LV stap achter, RV stap achter            [1.30] 
    
 2. STEP 9 – 17: 
¼ TURN L. SWAY, SWAY, ¼ TURN L. SWEEP, CROSS, BACK, ROCK BACK, ROCK STEP, RUN AROUND ⅞ TURN R. 
1.2. draai ¼ linksom LV stap opzij en zwaai bovenlichaam naar links, RV stap opzij en zwaai bovenlichaam naar rechts 
3. LV stap ¼ linksom en zwaai RV van achter naar voor 
4.&.5.6. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV zet achter, gewicht terug op LV 
7.&. RV zet voor, gewicht terug op LV  
8.&. draai ½ rechtsom en RV stap voor, draai ⅛ door en LV stap voor, 
1. draai ¼ door RV stap voor en zwaai LV van achter naar voor             [6] 
Note: probeer de 3 draaien (8.&.1.) in een mooie cirkel te maken 
 
 3. STEP 18 – 25: 
VINE WITH ⅛ TURN L., BACK, ⅛ TURN L., CROSS ROCK, & CROSS ROCK-SIDE, CROSS, BACK WITH SWEEP  
2.&.3. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap ⅛ linksom achter RV 
4.&.5.6. RV stap achter, draai ⅛ linksom en LV stap opzij, RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV 
&.7.&.8. RV stap opzij, LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, LV stap opzij 
&.1. RV stap gekruist voor LV, draai ¼ rechtsom LV stap achter en RV zwaai van voor naar achter      [6] 
 
 4. STEP 26 – 32: 
⅛ TURN R. INTO COASTER STEP, ROCK STEP, ⅛ TURN L. INTO SIDE ROCK, ROCK BACK, SIDE, BEHIND 
2.&.3. draai ⅛ rechtsom en RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
4.&. LV zet voor, gewicht terug op RV 
* R1 *[1.30]       Tijdens de 4e  muur: dans t/m tel 28& draai terug naar [6] en begin de dans opnieuw 
* R2 *[1.30]       Tijdens de 7e muur: dans t/m tel 28& draai terug naar [6] rust voor 1 tel en begin de dans opnieuw 
5.6. draai ⅛ linksom en LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8.&. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV       [6] 
      
TAG 1[6] Na de 3e muur dans onderstaande tag en begin daarna de dans opnieuw 
TAG 2[12] Na de 6e muur dans onderstaande tag en begin daarna de dans opnieuw 
 
 
TAG:  
SWAY L, SWAY R. 
1.2. LV stap opzij en zwaai lichaam links, RV stap opzij en zwaai lichaam rechts 
 
NOTE: 
Als de muziek langzamer word aan het eind van de 7e muur (tellen 26-28&) ga je ook langzamer dansen. Dans t/m tel 4& (rock 
step), neem dan een rust voor 1 tel en begin de dans opnieuw 
 
FINISH: 
Op de laatste muur (muur 8 welke start op de [6]) word de muziek langzamer na de eerste 8 tellen. Als je de sweep doet op tel 
3 van het tweede blokje, draai dan terug naar [12] en eindig de dans met een back rock op tel 5. Ta daah! 
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