
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: leuk oud dansje gevonden op the stars linedance 497 

BOUNCE (a.k.a.Groove) 
Choreograaf:  Barry Durand        
Muren:   4 
Niveau:  1 
Tellen:   32 
Muziek:   Sarah Connor – Bounce 
Intro:  32 tellen na de heavy beat 

 
 
 1. STEP 1 – 8: 
TAP STEPS 2X, PIVOT ½ TURN R., SHUFFLE 
1.2.3.4.  LV tik teen voor, stap op LV, RV tik teen voor, stap op RV 
5.6.  LV stap voor, draai ½ rechtsom (gew. RV) 
7.&.8.  LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor        [6] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
TAP STEPS 2X, PIVOT ½ TURN L., SHUFFLE 
1.2.3.4.  RV tik teen voor, stap op RV, LV tik teen voor, stap op LV 
5.6.  RV stap voor, draai ½ linksom (gew. LV) 
7.&.8.  RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor      [12] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
KICK-BALL-PRESS ¼ TURN R., HEEL DROPS, BRUSH-POINT-TAP, BACK AND TAP 
1.&.2.  LV schop voor, LV stap naast RV, draai ¼ rechtsom en duw bal van RV op de vloer 
3.4.  RV tik hak op de vloer, RV tik hak op de vloer 
5.&.6.  LV veeg over de vloer naar voor, kleine sprong naar voor op LV, RV tik gekruist achter LV 
7.&.8.  rust, kleine sprong naar achter op RV, LV tik naast RV        [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
HIP ROLL BOUNCE, STEP, SYNCOPATED VINE 
1.2.3.  LV stap opzij en draai de heupen in een cirkel en begin voor, links, achter, rechts, voor 
5.  RV stap opzij 
6.&.7.8.  LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij    [3] 
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