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DEAR FUTURE HUSBAND 

Choreograaf:  Julia Wetzel (sept.2014)      

Muren:   4 

Niveau:  2 

Tellen:   32 

Muziek:   Meghan Trainor – Dear future husband 

Intro:  8 tellen vanaf “Ah” (+ 23 sec. in het nummer) 

Tag:  de tag is 32 tellen en word altijd gedanst op [12]     

Sequence:  tag,tag, muur 1, muur 2, muur 3, tag, muur 4, muur 5, muur 6, tag, muur 7  

 
TAG:  

2x aan het begin van de dans, 1x na muur 3 en 1x na muur 6. Dans onderstaande tag, begin daarna de dans opnieuw. 

* Op de muren 3, 6, 9 [9]: maak een jazzbox ¼ turn r. om op [12] te komen en doe dan de tag/finish.  

Hint: de dans start nooit op [9] 

 1. STEP 1 – 8: 

STEP, TOUCH, BACK, TOUCH, SHUFFLE, BRUSH 

1.2.3.4. RV stap voor, LV tik achter RV, LV stap achter, RV tik voor LV 

5.6.7.8. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor, LV veeg over de vloer    [12] 

 

 2. STEP 9 – 16: 

¼ TURN R., TOUCH, POINT, FLICK, POINT, FLICK, SIDE, BEHIND 

1.2. draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, RV tik naast LV 

3.4.5.6. RV tik opzij, RV schop achter, RV tik opzij, RV schop achter 

7.8. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV         [3] 

 

 3.STEP 17 – 24: 

¼ TURN R., HOLD, SIDE ROCK, CROSS, HOLD, ¼ TURN L. 2X 

1.2.3.4. RV stap ¼ rechtsom, rust, LV zet opzij, gewicht terug op RV 

5.6.7.8. LV stap gekruist voor RV, rust, draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij [12] 

 

 4. STEP 25 – 32: 

HOP & BOUNCE 2X, TWIST  

&.1. klein sprongetje naar rechts, LV stap naast RV en buig iets door de knieën 

&.2. til hielen op, laat hielen zakken 

&.3. klein sprongetje naar links, RV stap naast LV en buig iets door de knieën 

&.4. til hielen op, laat hielen zakken 

5.6. RV stap opzij buig iets door de knieën en draai onderlichaam naar rechts, draai onderlichaam naar links 

7.8. draai onderlichaam naar rechts en breng gewicht op LV, draai onderlicham naar links en schop RV uit. [12] 

 

MAIN DANCE: 

 1. STEP 1 – 8: 

STEP, SWEEP, STEP, SWEEP, TOUCH, SWEEP, BACK, SWEEP 

1.2.3.4. RV stap voor, LV zwaai van achter naar voor, LV stap voor, RV zwaai van achter naar voort   [12] 

5.6.7.8. RV tik voor, zwaai RV van voor naar achter, RV stap achter, LV zwaai van voor naar achter 

styling: do the charleston with bouncy steps, swinging fee tand mash potatoes 

 

  2. STEP 9 – 16: 

ROCK BACK, SIDE ROCK, BEHIND, OUT, OUT, BEHIND 

1.2.3.4. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV zet opzij, gewicht terug op RV  

5.6.7.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV   [12] 

  

 3. STEP 17 – 24: 

¼ TURN L., HOLD, PIVOT ½ TURN L., STEP, HOLD, STEP, SCUFF 

1.2.3.4. LV stap ¼ linksom, rust, RV stap voor, draai ½ linksom 

5.6.7.8. RV stap voor, rust, LV stap voor, RV veeg hak op diagonaal over de vloer      [3] 

 

 4. STEP 25 – 32: 

SUGAR FOOT WALK, MODIFIED JAZZ BOX 

1.2. draai onder lichaam naar rechts en RV stap voor, draai onderlichaam naar links en LV stap voor 

3.4. draai onderlichaam naar rechts en RV stap voor, draai onderlichaam naar links en LV stap voor 

5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor      [3] 

 

FINISH: 

op muur 10 dans de eerste 8tellen van de tag, stap dan LV opzij (&) en RV opzij (1) 


