
 

  Saloon Dancers 
  276 

BRAND NEW GIRLFRIEND  
Choreograaf:   Teresa & Vera   
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   32 
Muziek:    Steve Holy – Brand new girlfriend  

 
 STEP 1 – 8: 
SIDE, BEHIND, & HEEL, & CROSS, SIDE, BEHIND, & HEEL, & STEP 
1.2. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV 
&.3. RV stap opzij, LV tik hak diagonaal links voor 
&.4. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV 
&.7. LV stap opzij, RV tik hak diagonaal rechts voor 
&.8. RV stap naast LV, LV stap voor 
 
 STEP 9 – 16: 
4 PIVOT TURNS L. (MAKING ¾ TURN LEFT) 
1.2. RV stap voor, begin ¾ draai linksom 
3.4. RV stap voor, draai linksom door 
5.6. RV stap voor, draai linksom door 
7.8. RV stap voor, maak de ¾ draai af (3) 
 
 STEP 17 – 24: 
WALK, WALK, HEEL & HEEL & (X 2) 
1.2. RV stap voor, LV stap voor 
3.&. RV tik hak voor, RV stap naast LV 
4.&. LV tik hak voor, LV stap naast RV 
5.6. RV stap voor, LV stap voor 
7.&. RV tik hak voor, RV stap naast LV 
8.&. LV tik hak voor, LV stap naast RV 
 
 STEP 25- 32: 
STEP, PIVOT, TOE STRUT 2X , STOMP UP, KICK WITH CLAP 
1.2. RV stap voor, draai ½ linksom (9) 
3.4. RV zet teen voor, laat hiel zakken 
5.6. LV zet teen voor, laat hiel zakken 
7.8. RV stamp naast LV (gew. LV), RV schop diagonaal rechts uit en klap in handen 
 
TAG: 
Iedere keer als je aan het eind van de dans naar 9.00 u staat. Dans dan: 
SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, HIP BUMPS 
1.2. RV stap opzij (draai lichaam naar linkerdiagonaal), LV tik teen links diagonaal voor 
3.4. LV stap opzij (draai lichaam naar rechterdiagonaal), RV tik teen rechts diagonaal voor 
5.6. RV stap opzij en duw heupen rechts, duw heupen links 
7.8. duw heupen rechts, duw heupen links 
 
MINI TAG: 
Na de 8e muur ( je staat nu naar 12.00 u), dans dan: 
HIP BUMPS 
1.2. RV stap opzij en duw heupen rechs, duw heupen links 
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