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DON’T FEEL LIKE DANCING  
Choreograaf:   Patricia E Stott (UK) August 2006   
Soort:   4 muurslijndans  
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:    The Scissor Sisters  - I Don’t Feel Like Dancin’

 
 STEP 1 – 8: 
TOUCH FORWARD, TOUCH BACK (2X), ROLLING VINE R., CLAP 2X 
1.2. RV tik voor, RV tik achter 
3.4. RV tik voor, RV tik achter 
5.6. RV stap ¼ rechtsom, draai op RV ¼ door en LV stap opzij 
7.&.8. draai op LV ½ door en RV stap opzij, klap in handen, klap in handen 
  
 STEP 9 – 16: 
TOUCH FORWARD, TOUCH SIDE (2X), ROLLING 1 ¼ TURN L., BALL STEP  
1.2. LV tik voor, LV tik opzij 
3.4. LV tik voor, LV tik opzij 
5.6. LV stap ¼ linksom, draai op LV ½ door en RV stap achter 
7.&.8. draai op RV ½ door en LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
 STEP 17 – 24: 
STEP, SIDE ROCK (2X), JAZZ BOX with ¼ TURN R., CROSS
1.&.2. RV stap voor, LV zet opzij, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap voor, RV zet opzij, gewicht terug op LV 
5.6. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter 
7.8. draai op LV ¼ rechtsom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
 
 STEP 25 – 32: 
4 HIP BUMPS CHANGING WEIGHT FROM L. TO R., SYNCOPATED JAZZ BOX 
1.&.2.&. RV tik opzij en duw heupen, rechts, links, rechts, links 
3.&.4. duw heupen rechts, links, rechts (gew RV) 
Note: verplaats je gewicht langzaam van links naar rechts tijdens tel 1 – 4 
5.6. LV stap gekruist voor RV, RV stap achter 
&.7.8. LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij 
 
* * R * *  

 
 STEP 33 – 40: 
HITCH, STEP, SLIDE (2X), HEEL SWITCH 3X, CLAP 2X 
1.&.2. til R-knie iets gekruist voor L-been, RV stap opzij, sleep LV naar RV 
3.&.4. til R-knie iets gekruist voor L-been, RV stap opzij, sleep LV naar RV 
5.&.6. RV tik hak voor, RV stap naast LV, LV tik hak voor,  
&.7.&.8. LV stap naast RV, RV tik hak voor, klap in handen, klap in handen 
 
 STEP 41 – 48: 
TOGETHER , HITCH, STEP, SLIDE (2X), TURNING SWITCHES, HOOK STEP 
&.1. RV stap naast LV, til L-knie iets gekruist voor R-been 
&.2. LV stap opzij, sleep RV naar LV  
3.&.4. til L-knie iets gekruist voor R-been, LV stap opzij, sleep RV naar LV 
5.&.6. LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
&.7.&.8. draai op LV ¼ linksom en RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV kruis voor R-been, LV stap voor 
 
STEP 49 – 56: 
½ PIVOT TURN L., SHUFFLE, 1 ½ TURN R., TOUCH 
1.2. RV stap voor, draai ½ linksom 
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
5.6. draai op RV ½ rechtsom en LV stap achter, draai op LV ½ door en RV stap voor 
7.8. draai op RV ½ door en LV stap achter, RV tik naast LV 
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 STEP 57 – 64: 
HEEL JACKS with TAP, STEP, CROSS, STEP, CROSS, HOLD EN SNAP FINGERS  
&.1. RV stap diagonaal rechts achter, LV tik hak diagonaal links voor 
&.2. LV stap naar midden, RV tik naast LV 
&.3. RV stap diagonaal rechts achter, LV tik hak diagonaal links voor 
&.4. LV stap naar midden, RV tik naast LV 
&.5. stap op RV, LV stap gekruist voor RV 
&.6. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV 
7.&.8. rust, knip met vingers, knip met vingers 
 
BEGIN OPNIEUW 

 
RESTART: 
Tijdens de 3e muur dans t/m tel 32 en begin de dans dan opnieuw 
 
TAG:  
Aan het eind van de 6e muur (09.00 u) 
SNAP FINGERS 4X 
1.2.3.4. knip met vingers 4x 
Styling: draai met je armen tegen de klok in boven je hoofd 
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