
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 

  340 

BRAZIL  

Choreograaf:   Frank Trace   

Soort:   2 muurs lijndans 

Niveau:  1 

Tellen:   32 

Muziek:    Bellini – Brazil 

  Kool and the gang – Let’s go dancin’ 

Intro:  48 tellen (na de korte pauze in de muziek)  

 

 
 STEP 1 – 8: 

CHASSE BOX TURNING ¾ L. 

1.&.2. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 

3.&.4. draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 

5.&.6. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 

7.&.8. draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 

Optie: zwaai je armen boven je hoofd naar rechts als je tijdens de chasse naar rechts gaat en 

           zwaai je armen boven je hoofd naar links als je tijdens de chasse naar links gaat 

 
 STEP 9 – 16: 

ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN 2X, ROCK BACK 

1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 

3.&.4. RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom voor 

5.&.6. LV stap ¼ rechtsom voor, RV sluit bij LV, LV stap ¼ rechtsom achter 

7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV 

 
 STEP 17 – 24: 

TOE STRUTS WITH HIP BUMPS 

1.&.2. RV zet teen voor en duw heupen rechts, duw heupen links, laat hiel zakken en duw heupen rechts  

3.&.4. LV zet teen voor en duw heupen links, duw heupen rechts, laat hiel zakken en duw heupen links 

5.&.6. RV zet teen voor en duw heupen rechts, duw heupen links, laat hiel zakken en duw heupen rechts  

7.&.8. LV zet teen voor en duw heupen links, duw heupen rechts, laat hiel zakken en duw heupen links  

 
 STEP 25 – 32: 

ROCK WITH ¼ TURN R., CHASSE, CROSS ROCK, COASTER STEP 

1.2. RV zet voor, draai ¼ rechtsom en breng gewicht terug op LV 

3.&.4. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 

5.6. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 

7.&.8. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 

 
 BEGIN OPNIEUW 
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