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EVIL GIRL  
Choreograaf:   Joanne Brady   
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  1 - 2 
Tellen:   48 
Muziek:    Scooter Lee – Evil girl  

 
 STEP 1 – 8: 
POINT, CROSS (4X) 
1.2. RV tik opzij, RV stap gekruist voor LV 
3.4. LV tik opzij, LV stap gekruist voor RV 
5.6. RV tik opzij, RV stap gekruist voor LV 
7.8. LV tik opzij, LV stap gekruist voor RV 
Styling: Als je rechts opzij tikt, trek L-schouder dan iets naar achteren 
             Als je links opzij tikt, trek R-schouder dan iets naar achteren 
 
 STEP 9 – 16: 
¼ PADDLE TURN L. 2X, POINT & POINT, HEEL & TOUCH 
1.2. RV stap op bal van de voet voor, draai ¼ linksom (gew LV) 
3.4. RV stap op bal van de voet voor, draai ¼ linksom (gew LV) 
Styling: draai je heupen tijdens elke paddle turn 
5.&.6. RV tik opzij, RV stap naast LV, LV tik opzij 
&.7.&.8. LV stap naast RV, RV tik hak voor, RV stap naast LV, LV tik iets voor naast RV 
 
 STEP 17 – 24: 
SWEEP BACK 3X, ROCK BACK 
1.2. zwaai LV uit en rond achter RV, LV stap achter RV 
3.4. zwaai RV uit en rond achter LV, RV stap achter LV 
5.6. zwaai LV uit en rond achter RV, LV stap achter RV 
7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV 
Styling: terwijl je achter zwaait, til je heup op en rol je schouder naar achter, laat je heup zakken als je neerstapt 
 
 STEP 25 – 32: 
¼ PADDLE TURN L. 2X, KICK BALL CROSS, STEP, DRAG 
1.2. RV stap op bal van de voet voor, draai ¼ linksom (gew LV) 
3.4. RV stap op bal van de voet voor, draai ¼ linksom (gew LV) 
Styling: draai je heupen tijdens elke paddle turn 
5.&.6. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
7.8. RV stap grote stap opzij, LV sleep naar RV 
 
 STEP 33 – 40: 
CROSS ROCK, CHASSE, ROCK STEP, COASTER STEP 
1.2. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 
5.6. RV zet voor, gewicht terug op LV 
7.&.8. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
 
 STEP 41 – 48: 
BRUSH, STOMP (2X), ROCK STEP, ½ TRIPLE TURN L. 
1.2. LV veeg over de vloer, LV stamp voor 
3.4. RV veeg over de vloer, RV stamp voor 
5.6. LV zet voor, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap ¼ linksom naast RV, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom naast RV 
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