
 

Bron: linedancer magazine  Dancin’ Cowgirls  
           Top 10 dance charts  173 

BANG BANG 
Choreograaf:  Rachael McEnaney & Simon Ward 
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   Jody Bernal – Bang bang 
Intro:  36 tellen 
Tags/Restarts:  één restart in de 3e muur na tel 20 (verander ⅛ samba in ¼ samba) 

 
 1. STEP 1 – 8: 
HEEL GRIND ¼ TURN R., COASTER STEP, PIVOT ¼ TURN R., CROSS SHUFFLE 
1.2. zet R-hak voor en draai tenen naar rechts, draai ¼ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap voor, draai ¼ rechtsom 
7.&.8. LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV    [6] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
¼ TURN L. 2X, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK ¼ TURN R., FULL TURN 
1.2. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 
3.&.4. RV stap gekruist voor LV, LV sluit bij RV, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, draai ¼ rechtsom en plaats gewicht terug op RV 
7.8. draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor    [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
WALK 2X, SAMBA STEP ⅛ TURN L., ROCK STEP, SHUFFLE BACK 
1.2. LV stap voor, RV stap voor 
3.&.4. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, draai ⅛ linksom en LV stap opzij 
5.6.7.&.8. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap achter                                [1.30] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
ROCK BACK, SHUFFLE, PIVOT ⅜ L., PIVOT ¼ TURN L. 
1.2. LV zet achter, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
5.6.7.8. RV stap voor, draai ⅜ linksom, RV stap voor, draai ¼ linksom     [6] 
Styling:   gebruik hip rolls tijdens de pivot turns 
 
 5. STEP 33 – 40: 
CROSS, HITCH, CROSS, SIDE, BEHIND, POINT, CROSS, HITCH 
1.2. RV stap gekruist voor LV, til L-knie op en zwaai lichaam naar R-diagonaal 
3.4.5.6. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV tik opzij 
7.8. RV stap gekruist voor LV, til L-knie op en zwaai lichaam naar R-diagonaal    [6] 
Styling: op de hitch, krimp ineen alsof je in je maag gestompt wordt 
 
 6. STEP 41 – 48: 
CROSS, ¼ TURN L., SHUFFLE BACK, REVERSE ROCKING CHAIR 
1.2. LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
3.&.4. LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap achter 
5.6.7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV zet voor, gewicht terug op LV     [3] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
¼ TURN R., POINT, ¼ TURN L., ¼ TURN L. POINT, ¼ TURN R., ¼ TURN R. POINT, ¼ TURN L., ¼ TURN L. KICK 
1.2. RV stap ¼ rechtsom, LV tik opzij 
3.4. LV stap ¼ linksom, draai ¼ door en RV tik opzij 
5.6. RV stap ¼ rechtsom, draai ¼ door en LV tik opzij 
7.8. LV stap ¼ linksom, draai ¼ door en RV schop opzij                                                                                  [12] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
CROSS, SIDE, BEHIND, ¼ TURN L., PIVOT ¼ TURN L., KICK BALL CHANGE 
1.2.3.4. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom 
5.6. RV stap voor, draai ¼ linksom 
7.&.8. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap op de plaats     [6] 
 
RESTART: 
In de 3e muur dans t/m tel 20, vervang nu de samba step ⅛ turn l. door een samba step ¼ turn l. om naar de 12 uur muur te 
komen en begin de dans opnieuw. 
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