
 

Saloon Dancers  491 

FIREBALL 
Choreograaf:  Kate Sala  (Augustus 2014)      
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   Pitbull feat. John Ryan - Fireball 
Intro:  48 tellen 
Restart:  Tijdens de 6e muur na 32 tellen 
Phrased line dance:   

 
# 16 TELLEN DANS INTRO: 
 
 1. STEP 1 - 8: 
OUT, OUT, IN, IN, FULL TURN WALK R. 
1.2. RV stap op R-diagonaal, LV stap op L-diagonaal 
3.4. RV stap terug op plaats, LV stap naast RV 
5.6.7.8. RV stap ¼ rechtsom, draai ¼ door en LV stap voor, draai ¼ door en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap voor 
 
 2. STEP 9 – 16: 
OUT, OUT, IN, IN, FULL TURN WALK L. 
1.2. RV stap op R-diagonaal, LV stap op L-diagonaal, 
3.4. RV stap terug op plaats, LV stap naast RV 
5.6.7.8. draai ¼ linksom en LV stap voor, draai ¼ door en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap voor, draai ¼ door en RV stap voor 
 
 
MAIN DANCE: 
 
 1. STEP 1 – 8: 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV    [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
DOROTHY STEPS 2X, PIVOT ½ TURN L., FULL TURN L. 
1.2.&. RV stap voor op R-diagonaal, LV haak achter RV, RV stap voor 
3.4.&. LV stap voor op L-diagonaal, RV haak achter LV, LV stap voor 
5.6. RV stap voor, draai ½ linksom 
7.8. draai ½ door en RV stap achter, draai ½ door en LV stap voor         [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
HEEL GRIND, SIDE, ¼ TURN R. COASTER STEP, CROSS, POINT, CROSS SHUFFLE 
1.2. zet R-hak gekruist voor LV en draai tenen naar rechts, LV stap opzij 
3.&.4. draai ¼ rechtsom en RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap gekruist voor RV, RV tik opzij 
7.&.8. RV stap gekruist voor LV, LV sluit bij RV, RV stap gekruist voor LV      [9] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SIDE, BACK, ¼ TURN R. COASTER STEP, SIDE ROCK, & SIDE ROCK, & 
1.2. LV stap opzij, RV stap achter 
3.&.4. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
5.6.&. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap naast LV 
7.8.&. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap naast RV      [12] 
 
* R *[3] Tijdens de 6e muur: begin de dans opnieuw 
 
 5. STEP 33 - 40: 
SIDE, TOGETHER, SHUFFLE, ROCK STEP, FULL TURN BACK L. 
1.2. RV stap opzij, LV stap naast RV 
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
5.6.7.8. LV zet voor, gewicht terug op RV, draai ½ rechtsom en LV stap voor, draai ½ door en RV stap achter [12] 
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 6. STEP 41 – 48: 
WALK BACK 2X, SWIVEL, BACK, TOUCH, DIAGONAL KICK-BALL-CROSS, SIDE 
1.2.&.3. LV stap achter, RV stap achter, draai hielen beide voeten links, draai hielen terug 
4.5. LV stap achter, RV tik naast LV 
6.&.7.8. RV schop voor op R-diagonaal, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij  [12] 
 
 7. STEP 49  - 56: 
HITCH, SIDE, TOUCH, ¼ TURN R., PIVOT ½ TURN R., SHUFFLE 
1.2. til L-knie op, LV grote stap opzij 
3.4. RV tik naast LV, RV stap ¼ rechtsom 
5.6. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor         [9] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
DIAGONAL STEP, HITCH, DIAGONAL BACK, TOUCH, STEP, PIVOT ½ TURN R., STEP 
1.2. RV stap voor op R-diagonaal, til L-knie op 
3.4. LV stap achter op L-diagonaal, RV tik naast LV 
5.6.7.8. RV stap voor, LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor       [3] 
 
ENDING: 
Op tel 64 zwaai LV rond om nog een ½ draai rechtsom te maken en op de begin muur te eindigen Dah Dah!! 
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