
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: workshop Jos Slijpen  440 
 

1929 
Choreograaf:  Kate Sala & Robbie McGowan Hickie      
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   32 
Muziek:   Tara Oram - 1929 
Intro:  8 tellen 
Tags/Restarts:  2 tags, één aan het eind van de 2e muur en één aan het eind van de 4e muur  

 
 
 1. STEP 1 – 8: 
SIDE STRUT, CROSS STRUT, CHASSE, DIAGONAL SAILOR STEP, CHARLESTON, KICK, BACK 
1.&.2.&. RV zet teen opzij, laat hiel zakken, LV zet teen gekruist voor RV, laat hiel zakken 
3.&.4. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 
5.&.6. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap voor op L-diagonaal 
7.8. zwaai RV voor en schop voor, zwaai RV uit en naar achter en stap op RV    [11] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
COASTER STEP, LOCK STEP, PIVOT ¼ TURN R. WITH CROSS, SIDE-TOGETHER-BACK 
1.&.2. draai terug naar [12] LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
3.&.4. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
5.&.6. LV stap voor, draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist voor RV 
7.&.8. RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap achter        [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
½ TURN L., PIVOT ½ TURN L., STEP, BALL-STEP, HIP BUMPS, KICK-1/4 TURN R.-POINT 
1.2.&. draai ½ linksom en LV stap voor, RV stap voor, draai ½ linksom 
3.&.4. RV stap voor, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.&.6. LV stap voor en duw heupen voor, duw heupen achter, duw heupen voor 
7.&.8. RV schop voor, draai ¼ rechtsom en RV stap naast LV, LV tik opzij        [6] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
VINE, SWEEP, BEHIND-SIDE- STEP, MAMBO ½ TURN L., PIVOT ¾ TURN L. 
1.&.2.&. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, zwaai RV uit van voor naar achter 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap voor 
5.&.6. LV zet voor, gewicht terug op RV, draai ½ linksom en LV stap voor 
7.8. RV stap voor, draai ¾ linksom (gew. LV)         [3] 
 
TAG 1: 
Aan het eind van de 2e muur, dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw 
SIDE STRUT, ROCK BACK, SIDE STRUT, ROCK BACK, PIVOT ½ TURN L. 2X 
1.&.2.&. RV zet teen opzij, laat hiel zakken, LV zet achter, gewicht terug op RV 
3.&.4.&. LV zet teen opzij, laat hiel zakken, RV zet achter, gewicht terug op LV 
5.6. RV stap voor, draai ½ linksom 
7.8. RV stap voor, draai ½ linksom 
 
TAG 2: 
Aan het eind van de 4e muur, dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw 
SIDE STRUT, ROCK BACK, SIDE STRUT, ROCK BACK 
1.&.2.&. RV zet teen opzij, laat hiel zakken, LV zet achter, gewicht terug op RV 
3.&.4.&. LV zet teen opzij, laat hiel zakken, RV zet achter, gewicht terug op LV 
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